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Ks. Przemysław Król, nasz parafianin, przyjął dziś, w sobotę 18 maja, z rąk biskupa Andrzeja
Czai święcenia kapłańskie i został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jakuba i św.
Agnieszki w Nysie, gdzie posługę rozpocznie w drugiej połowie sierpnia.

  

Udzielenie sakramentu święceń 11 diakonom miało miejsce w katedrze opolskiej podczas
uroczystej Eucharystii koncelebrowanej przez kilkudziesięciu księży z całej diecezji, m.in.
naszych duszpasterzy: ks. proboszcza Adama, ks. Zygmunta, ks. Łukasza i ks. Adama. Zdjęcia
z święceń kapłańskich - zobacz

  

Ks. Przemek, syn Genowefy i Zygmunta, urodził się 5 kwietnia 1988 r. Jest jedynakiem. Jak
sam podkreśla, wpływ na jego powołanie miało wzorowe chrześcijańskie życie babci i dziadka.
Pracę magisterską napisał u ks. prof. dr. hab. Tadeusza Doli na temat: „Chrystologiczny aspekt
królestwa Bożego na podstawie książki J. Ratzingera–Benedykta XVI «Jezus z Nazaretu»
część I: «Od chrztu w Jordanie do Przemienienia»”.

      

Nasz neoprezbiter gra na gitarze, lubi górskie wędrówki i jazdę na rowerze. Praktykę zdobywał
m.in. na koloniach Caritas, Przystanku Jezus, rekolekcjach „Jezus Żyje”, w hospicjum, jak i w
parafii Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie.

  

W odpowiedziach na pytania redakcji „Gościa Niedzielnego”, ks. Przemek napisał, że
duszpasterz przede wszystkim musi być człowiekiem, że w postawie księdza ważna jest
otwartość na spotkanie z drugą osobą, dostrzeżenie jej w tłumie, wysłuchanie. Wyzwaniem dla
Kościoła w Polsce jest wg niego podjęcie zadania nowej ewangelizacji i bardziej osobowe
podejście księdza w spotkaniach z każdym człowiekiem.

  

Na obrazku prymicyjnym ks. Przemka odnajdziemy słowa Jezusa: „Tego, który do Mnie
przychodzi precz nie odrzucę” (J 6,37).

  

 1 / 2

index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1292:wicenia-kapaskie-przemka&amp;catid=102&amp;Itemid=189


Wielka radość! Spośród nas wyszedł kapłan!

Wpisany przez Ania
sobota, 18 maja 2013 12:29

W imieniu naszego neoprezbitera zapraszamy wszystkich parafian na Mszę św. prymicyjną,
którą odprawi w naszym kościele w niedzielę 19 maja o godz. 14.00.
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