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W sobotę 28 kwietnia świętowaliśmy w parafii 20 lat istnienia Wspólnoty Kapłańskiej Osób
Świeckich, do której obecnie należy 11 osób. Jubileuszowe spotkanie rozpoczęło się
półgodzinną adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy Świętej Rodziny, po której
członkowie wspólnoty wraz z sympatykami, a także z gośćmi z parafii bł. Czesława w Opolu
uczestniczyli w dziękczynnej Mszy św.

  

Eucharystii, która rozpoczęła się o godz. 10.00, przewodniczył ks. proboszcz Adam, który od
sierpnia ubr. jest opiekunem wspólnoty, a wraz z nim odprawiali poprzedni opiekunowie: ks.
Alojzy Nowak i ks. Tadeusz Muc, który wygłosił kazanie, a także ks. Zbigniew Bienkiewicz,
proboszcz opolskiej parafii św. Karola Boromeusza, gdyż jedna z jedenastu osób należących do
wspólnoty jest właśnie z tej parafii. Obecni byli również klerycy Przemek i Grzegorz, a na
organach zagrał ks. Zygmunt. Na zakończenie Mszy św. jedna z pań odmówiła modlitwę
włączającą ją do wspólnoty, a trzy osoby odnowiły akt oddania na stałe.

  

W czasie późniejszego spotkania przy stole był czas i na rozmowy, i na wspomnienia, a także
na słowo ks. Zygmunta, który opowiadał o Kręgu Miłosierdzia, otaczającym modlitwą kapłanów i
wypraszającym nawrócenie dla grzeszników.

  

Wspólnota Kapłańska Osób Świeckich, którą założył w 1988 roku pallotyn o. Roman Forycki,
zawiązała się w naszej parafii w 1992 roku. Inicjatorką była Genowefa Kasprzyk, która
przyjechała do Opola z Warszawy. Znała tę wspólnotę i opowiedziała o niej ks. proboszczowi
Antoniemu Grycanowi. Ks. Antoniemu pomysł się spodobał. Zaprosił więc o. Romana do
wygłoszenia wielkopostnych rekolekcji parafialnych. To po nich w naszej parafii odbyło się
spotkanie założycielskie, w którym wzięła udział również pani Genowefa Jagodzińska, pierwsza
główno prowadząca. Na te pierwsze spotkanie przyszło ok. 20 osób, ale z czasem kilka osób
zrezygnowało.

  

Na przestrzeni 20 lat było różnie. Część osób odchodziła, więc wspólnota była mniej liczna,
później inne osoby zaczęły dołączać. Dziś jest ich jedenaścioro: dziesięć pań i jeden pan.
Opiekunami byli kolejno ks. Robert Ploch, ks. Alojzy Nowak, przez 10 lat ks. Tadeusz Muc, a
obecnie ks. Adam Leszczyński.
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Zdjęcia z jubileuszu wspólnoty - zobacz
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