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8 czerwca, w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, kwadrans przed południem do mieszkania
rodziny ks. Dawida Górniaka przyszedł ks. proboszcz Grzegorz, by poświęcić prymicyjną stułę z
wizerunkiem św. Jana Pawła II, a także poprosić rodziców - Dorotę i Sławomira Górniaków - o
błogosławieństwo dla syna.

  

W tym czasie przed blokiem czekali już goście, parafianie, służba liturgiczna oraz dziewczynki
ze Scholki i Dzieci Maryi, trzymające wieniec z liści dębu. To w nim, ks. Dawid został
zaprowadzony do naszego parafialnego kościoła. Procesji towarzyszył śpiew prowadzony przez
wspólnotę Drogi Neokatechumenalnej i organistkę Anielę.

  

W progach kościoła, gdzie o godz. 12.30 Ksiądz Prymicjant sprawował uroczystą Eucharystię,
w imieniu całej wspólnoty powitali go państwo Sobańscy. Po krótkiej modlitwie w ciszy, w
zakrystii rozpoczęły się ostatnie przygotowania do Mszy św. Ks. proboszcz Grzegorz poświęcił
ornat ks. Dawida.

  

Do koncelebry nasz Ksiądz Neoprezbiter zaprosił wielu kapłanów, m.in. pracujących w naszej
parafii, z niej pochodzących, a także ks. Joachima Waloszka, byłego rektora seminarium, ks.
Daniela Leśniaka, ojca duchownego z seminarium, ks. Marcina Worbsa z Wydziału
Teologicznego UO, ks. Antoniego Grycana, ks. Józefa Bensza, ks. Mariusza Drygiera.

      

O istocie sakramentu święceń prezbiteratu mówił w homilii ks. Joachim Waloszek. Podkreślał,
że Dawid jest księdzem po to, by mogła się uobecniać dzień po dniu ofiara odkupienia, którą
złożył Chrystus. – Najtrudniejsze w życiu księdza jest zachowanie nieustannie żywym w
świadomości tego, kim jest kapłan, i godzenie tego ze swoją słabą kondycją ludzką – podkreślał
ks. Waloszek, podkreślając, że konieczne jest coraz głębsze zżycie się z Jezusem, wchłanianie
Jego człowieczeństwa, uczenie się Jego patrzenia na świat, Jego miłości.
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Potrzebne jest też wsparcie wiernych, które przejawia się w szanowaniu tajemnicy kapłaństwa
Chrystusowego, która w księdzu zamieszkała, a także oczekiwaniu, że ksiądz będzie szafarzem
sakramentów.

  

Na zakończenie Mszy św., którą ks. Dawid sprawował w intencji tych, od których wyszedł i tych,
do których Pan Bóg i Kościół go posyłają, neoprezbiter udzielił prymicyjnego błogosławieństwa
księżom, klerykom, siostrom zakonnym, rodzicom i młodszemu bratu.

  

W czasie prymicyjnego przyjęcia Scholka Błogosławionych Hiacynty i Franciszka wraz z ks.
Zygmuntem, Liturgiczna Służba Ołtarza wraz z ks. Łukaszem, a także Dzieci Maryi wraz z ks.
Adamem i s. Chrystianą przygotowali dla ks. Dawida kilka piosenek, skeczy, wspomnienia na
zdjęciach i krótkie przedstawienie.

  

Nabożeństwo popołudniowe odbyło się w kościele św. Anny w Czarnowąsach. A błogosławień
stwo prymicyjne parafianom będzie udzielane po każdej Mszy św. w niedzielę 15
czerwca. 

  

Ks. Dawid to już ósmy kapłan, który wyszedł z naszej wspólnoty parafialnej. Obecnie w
seminarium formację odbywają dwaj nasi parafianie. Kleryk Jacek, który kończy IV rok, oraz
kleryk Łukasz, który kończy I rok. 

  

Zdjęcia z procesji prymicyjnej - zobacz
Zdjęcia z Mszy św. prymicyjnej - zobacz
Zdjęcia z występów parafialnej młodzieży - zobacz
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