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Rozpoczęliśmy świętowanie Triduum Paschalnego. W wielkoczwartkowy wieczór, wspominając
ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa, zebraliśmy się w kościele na Mszy św.
Wieczerzy Pańskiej.

  

– Powołanie kapłańskie, zakonne i misyjne jest wielką tajemnicą Bożego wybrania. Nikt nie
bierze tej godności, dopóki sam Bóg tą godnością człowieka nie obdarzy – mówił w homilii ks.
proboszcz Adam Leszczyński, przypominając powołanie apostołów przez Chrystusa. – Każdy z
nich był inny. Delikatny Jan, porywczy Piotr, celnik Mateusz, niewierny Tomasz, zdrajca Judasz.
Czy Pan Jezus nie wiedział, że Judasz Go zdradzi, że Piotr zaprze się Go trzy razy? Chrystus
wiedział, bo sam ich wybrał, sam obdarzył ich powołaniem – podkreślał ks. proboszcz.

  

– Chrystus zna każdego, którego obdarza wielkim darem powołania kapłańskiego i wie, jakimi
my kapłani jesteśmy – mówił ks. proboszcz, przypominając, że przez ponad 30 lat istnienia
naszej wspólnoty parafialnej przewinęło się przez nią wielu księży. – Każdy z nich był inny,
każdy miał inne podejście do wielu spraw. Ale to wszystko było powodowane Bożym
powołaniem. W pewnym momencie naszego życia za sprawą Ducha Świętego biskup
ordynariusz postawił nas na tym miejscu, abyśmy byli świadkami, abyśmy głosili Ewangelię. Z
pewnością to bardzo trudne zadanie, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy tak wiele
wymaga się od kapłanów. Ale wymaga się często tych rzeczy, które mogą zrobić świeccy.
Macie fach, znacie się na wielu rzeczach. Czy ksiądz musi być menadżerem czy finansistą? Z
pewnością nie, ale tak myśli o nas współczesny świat – podkreślał ks. proboszcz Adam,
przypominając, że kapłan przede wszystkim ma być świadkiem Chrystusa, że Kościołem nie są
tylko księża i ministranci, że Kościołem nie jest budynek z cegły, ale Kościołem jesteśmy my
wszyscy.

  

Na zakończenie homilii, wzorem papieża Franciszka, ks. proboszcz Adam w imieniu swoim i
wszystkich księży posługujących w naszej parafii, poprosił o modlitwę. Nie kiedyś, ale tu i teraz.
Obecni na Eucharystii wstali i w ciszy modlili się za duszpasterzy.

  

Zdjęcia z liturgii – zobacz
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