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W niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 19 maja o godz. 14.00, ks. Przemek Król odprawił
pierwszą Mszę Świętą. Uroczystą Eucharystię poprzedziło poświęcenie szat liturgicznych i
błogosławieństwo mamy udzielone prymicjantowi. Natomiast przed plebanią zebrała się już
służba liturgiczna, by procesyjnie wprowadzić Księdza Przemka do kościoła parafialnego.
„Powołał mnie Pan, bez żadnej zasługi mej, lecz z łaski swojej i miłosierdzia” – śpiewała w tym
czasie schola.

  

– Uroczystość Zesłania Ducha Świętego przepełnia nas jeszcze większą radością, bo nasza
parafia przeżywa radość z kolejnego kapłana, który wychodzi z naszej wspólnoty. Ks.
Przemysław odprawi swoją pierwszą Mszę św. Przyzwyczailiśmy się, że był dla nas klerykiem,
przez rok czasu diakonem, a teraz staje przed nami już jako kapłan, który został posłany przez
księdza biskupa do nyskiej bazyliki, by tam posługiwać ludowi Bożemu – mówił na początku
Eucharystii ks. proboszcz Adam.

      

– W tym młodym człowieku Bóg odpowiedział na modlitwy ludu proszącego, by posłał
robotników na swoje żniwo. Ksiądz Przemek podjął to wezwanie, chociaż tak jak każdy kapłan
nie wie, dlaczego właśnie jego wybrał Jezus, aby był Mu wierny – mówił w homilii ks. Tadeusz
Muc. – Czy dzisiaj człowieka stać na taką wierność, wierność sumieniu, człowiekowi, Bogu,
kiedy preferuje się kult przyjemności, rozrywki, swobody, kult dobrego samopoczucia? –
postawił pytanie ks. Tadeusz, kontynuując: – Wierność jest ryzykiem, ograniczeniem. Niektórzy
twierdzą, że wierność jest postawą niemożliwą. Ale czy jest w życiu człowieka coś tak istotnego,
aby być wiernym do końca tak jak Chrystus?

  

– Wierność wtedy staje się wielkością, cnotą, darem, kiedy potrafimy kochać tak jak Bóg. Ale
jeżeli Duch Święty nas nie natchnie, będzie to niemożliwe – podkreślał ks. Tadeusz, zwracając
się do Prymicjanta: – Księże Przemku, w kapłaństwie musimy uczyć się na nowo kochać dzięki
Duchowi Świętemu, by pójść za Jezusem i być Jego przyjacielem na dobre i na złe, by
pomagać Mu przywracać sens i godność sponiewieranemu człowiekowi.

  

Na zakończenie ks. Przemek udzielił prymicyjnego błogosławieństwa kapłanom, klerykom,
siostrom zakonnym, a także mamie i obecnej w kościele rodzinie. Natomiast wieczorem
poprowadził nabożeństwo majowe z modlitwą za powołanych i o nowe powołania do życia
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kapłańskiego i konsekrowanego.

  

Wszystkim parafianom nasz Prymicjant będzie udzielał błogosławieństwa prymicyjnego po
każdej Mszy św. w niedzielę 26 maja.

  

Zdjęcia z Mszy św. prymicyjnej ks. Przemka – zobacz
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