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Ks. Dawid Górniak, nasz parafianin, przyjął dziś, w sobotę 7 czerwca, z rąk biskupa Andrzeja
Czai święcenia kapłańskie i został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła
w Prudniku, gdzie posługę rozpocznie w drugiej połowie sierpnia.

  

Udzielenie sakramentu święceń 8 diakonom miało miejsce w katedrze opolskiej podczas
uroczystej Eucharystii koncelebrowanej przez kilkudziesięciu księży z całej diecezji, m.in.
naszych duszpasterzy: ks. proboszcza Grzegorza, ks. Zygmunta, ks. Łukasza i ks. Adama.
Zobacz zdjęcia z uroczystości - TUTAJ .

  

Ks. Dawid, syn Doroty i Sławomira, urodził się 22 października 1989 r. w Opolu. Ma młodszego
brata Dominika. Jak sam podkreśla, wpływ na kształtowanie powołania miała jego ciocia s.
Stanisława, a także ks. Józef Bensz i inni kapłani, którzy pracowali w naszej parafii.

  

Nasz neoprezbiter w wywiadzie dla Gościa Opolskiego mówił, że wzorem kapłana jest dla niego
św. Jan Paweł II, jego otwartość na każdego człowieka, bogate człowieczeństwo, rozmodlenie.

  

Ks. Dawid jest związany z Ruchem Światło-Życie, przez lata był ministrantem i lektorem. Jego
hobby to muzyka i gra na organach, a pracę magisterską napisał nt. rozumienia kapłaństwa w
pismach Yvesa Congara. Za swoje szczególne doświadczenie duszpasterskie uważa
ewangelizację na Przystanku Woodstock. Podkreśla, że duszpasterz powinien być otwarty na
każdego człowieka, dostępny 24 godziny na dobę. Zauważa, że wyzwaniem dla Kościoła jest
konieczność wyjścia do ludzi, którzy do kościoła nie przychodzą.

  

Na obrazku prymicyjnym ks. Dawida odnajdziemy słowa: „A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i
dzięki słowu swojego świadectwa” (Ap 12, 11)

  

W imieniu naszego neoprezbitera zapraszamy wszystkich parafian na Mszę św.
prymicyjną, którą odprawi w naszym kościele w niedzielę 8 czerwca o godz. 12.30.
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Wcześniej, o godz. 11.45, wyruszy do kościoła procesja z Księdzem Prymicjantem sprzed
jego domu rodzinnego (ul. Batalionu Zośka 1).
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