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W czwartek, 30 maja, w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, procesja z
Najświętszym Sakramentem, która rozpoczęła się bezpośrednio po Mszy św. o godz. 9.00,
przeszła alejkami parku oraz ulicami Szarych Szeregów i Batalionu Zośka. Trzy ołtarze
eucharystyczne przygotowali wraz z księżmi wikarymi mieszkańcy obydwu ulic. Zdjęcia procesji
– zobacz .

  

Ks. proboszcz Adam odprawił uroczystą Mszę św. w intencji dzieci, które świętowały 1. rocznicę
przyjęcia I Komunii Świętej. – Chrześcijanin to człowiek dnia codziennego – przypominał w
homilii ks. proboszcz Adam, zachęcając, by razem z Chrystusem pójść w miejsca, gdzie
mieszkamy, gdzie codziennie przechodzimy. – Chrystus chce nam w tych miejscach
błogosławić – przypominał ks. proboszcz.

  

Na zakończenie Mszy św. ks. Marcin Cytrycki, jeden z organizatorów Koncertu Uwielbienia,
zaprosił wszystkich parafian i gości na godz. 19.30 na czwartą opolską odsłonę uwielbienia
śpiewem, które poprowadzi blisko 70 instrumentalistów i chórzystów.

  

W tradycyjnej procesji z Najświętszym Sakramentem uczestniczyliśmy w deszczu, pod
parasolami. Przy pierwszym ołtarzu ks. Łukasz wskazał odpowiedź na pytanie, dlaczego
młodzież nie chce słuchać autorytetu rodziców, wychowawców, księży. – Brakuje tego, o czym
mówi dziś Jezus. Młodzież ma wiedzę, bo jest ona łatwo dostępna w telewizji, w internecie. Ale
Jezus mówi: „to jest moje Ciało”, możecie Mnie dotknąć. Młodzi nie chcą nas słuchać, ale chcą
nas na nowo dotknąć. Potrzebują naszej miłości – mówił ks. Łukasz.

      

Pod przemokniętym baldachimem, ale mimo deszczu z radością w sercu i śpiewem na ustach,
ruszyliśmy w stronę nowej części osiedla. Przy drugim ołtarzu ks. Adam w krótkim słowie
przypomniał, jaką wartość ma chleb, z jakim szacunkiem niegdyś brano go w ręce. – Chlebem
można opisać całe nasze życie, ale także i wiarę – podkreślał ks. Adam.

  

Przy trzecim ołtarzu ks. Zygmunt rozpoczął kazanie dialogiem z młodzieżą, która na
zaproszenie Jezusa: „Przyjdźcie do mnie wszyscy” wymawiała się koniecznością nauki,
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ciekawszymi rozrywkami, randką z dziewczyną, ważnym egzaminem. Mimo to zaproszenie było
ponawiane: „Przyjdź, bo już wszystko przygotowane”. Tym samym ks. Zygmunt zachęcał,
byśmy nie szukali wymówek wobec przychodzenia do kościoła na Eucharystię. Przypomniał
również słowa św. Jana Marii Vianneya, świętego proboszcza z Ars, który pytał swoich parafian
czy może być coś ważniejszego od zbawienia własnej duszy?

  

Czwarty ołtarz, już w kościele, gdzie deszcz był nam niestraszny, ks. proboszcz Adam
przypomniał znaczenie budowania jedności w rodzinach, a także jedności parafialnej, nie wokół
księży, ale wokół ołtarza Pańskiego. – Każda osoba buduje jedność parafii – przypominał ks.
proboszcz, nim zaśpiewaliśmy uroczyste „Te Deum”.
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