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W nocy z 26 na 27 kwietnia w opolskim klasztorze Sióstr Szkolnych de Notre Dame odbyło się
nocne czuwanie w intencji 20 diakonów z diecezji opolskiej o gliwickiej, którzy 18 maja przyjmą
święcenia kapłańskie. Jednym z gości sióstr i młodzieży uczestniczącej w spotkaniu był nasz
parafianin – diakon Przemysław Król, który opowiadał o tym, jak odkrywał powołanie
kapłańskie.

  

– Co tak naprawdę wpłynęło na moje powołanie, uświadomiłem sobie rok temu – podkreślił dk.
Przemek. W swojej opowieści najpierw cofnął się do czasów szkoły gimnazjalnej. – Podczas
jednego ze spacerów po osiedlowym parku, wzięło mnie na rozmyślanie o tym czego mogę być
w życiu pewnym – opowiadał.

  

– Mówi się, że w życiu nie można być niczego pewnym – wspomina, dodając, że pomyślał
wtedy także, że coś w życiu musi być pewne. – Idę dalej. Tu blok, tam blok. I plebania. Przyszła
myśl, że jednego mogę być pewny: nigdy nie będę księdzem – wspominał dk. Przemek.

  

– Myśli o powołaniu kapłańskim przyszły w 2. klasie liceum. Po ludzku o tym momencie można
powiedzieć niewiele. Jest to taki moment, że przychodzą myśli, by iść do seminarium i nijak
tych myśli nie można się pozbyć z głowy – opowiadał, dodając: – Odpowiadałem wtedy: „Panie
Jezu, nie ma szans. Możesz mi podsuwać takie myśli, ale to ja muszę przygotować papiery,
wsiąść w autobus, przekroczyć bramę seminarium, to wszystko ode mnie zależy” – mówił. Pan
Bóg sobie z tym poradził. I kiedy Przemek jechał do seminarium, by złożyć dokumenty, miał
poczucie zupełnej wolności i pokoju, którego świat dać nie może.

      

– Dla rozwoju powołania potrzebne jest również doświadczenie wiary w rodzinie.
Wychowywałem się w rodzinie wielopokoleniowej, razem z dziadkami, którzy byli dla mnie
świadkami wiary – wyjaśniał Przemek, opowiadając o babci, która nauczyła go prostych
modlitw, odpowiadała na jego dziecięce pytania, a także o dziadku, którego podziwiał za
cierpliwość i za umiejętność odnajdywania czasu dla drugiego człowieka.
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Świadectwa trzech diakonów, bo oprócz Przemka o powołaniu opowiadali również dk. Adrian i
dk. Mateusz, zwieńczyło brawurowe wykonanie „Kocham więc nie muszę się bać”. Dk. Mateusz
zaśpiewał, dk. Przemek zagrał na basie w zespole Pragnienie z Głogówka, a blisko 200
uczestników czuwania włączyło się w pieśń poprzez rytmiczne klaskanie i tupanie. Po takiej
żywiołowej modlitwie śpiewem, mimo że było już po północy, nikomu spać się nie chciało.

  

W programie nocnego czuwania „Wiara działa przez miłość” znalazły się m.in. konferencja,
adoracja Najświętszego Sakramentu z imienną modlitwą za diakonów, musical oraz Msza św.

  

Kilka zdjęć – zobacz
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