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W 2. niedzielę Adwentu, 7 grudnia podczas nabożeństwa o 17.45 do naszego kościoła
parafialnego zostaną wniesione relikwie św. Jana Pawła II. W tym dniu na wszystkich
Mszach św. kazania będą głosili ojcowie franciszkanie z Prudnika-Lasu.

  

Kroplę krwi świętego papieża, naszego rodaka, otrzymaliśmy 20 listopada w Krakowie z rąk
kard. Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego. Kardynał zaprosił nas do swojej kaplicy w
pałacu arcybiskupim. Podczas kilkunastominutowego spotkania ks. proboszcz Grzegorz
podziękował za szybkie wypełnienie naszej prośby o otrzymanie relikwii, a także na prośbę
kard. Dziwisza, krótko opowiedział o naszej parafii i przedstawił obecnych z pielgrzymami
księży: ks. Adama i ks. Zygfryda.

      

– Witam bardzo serdecznie parafian z Przemienienia Pańskiego w Opolu. Byłem wikarym w
parafii Przemieniania Pańskiego, ale nie w Opolu, a w Makowie Podhalańskim – opowiadał nam
kard. Stanisław Dziwisz. – Pierwsze kazanie, jakie w życiu głosiłem, było właśnie tam, w dniu
odpustu. Do dzisiejszego dnia wstydzę się tego kazania – uśmiechał się metropolita krakowski,
wspominając w dalszych słowach bp. Franciszka Jopa, który w latach 50. zarządzał
archidiecezją krakowską, a w 1956 roku został skierowany przez Prymasa do Opola.

  

Kard. Dziwisz, sięgając po relikwiarz z kroplą krwi św. Jana Pawła II, życzył nam, by święty
papież nam towarzyszył. – Tak licznie przyjechaliście tutaj, więc on na pewno będzie
towarzyszył wam życzliwością i wstawiennictwem u Pana Boga. Mocno doświadczam jego
wstawiennictwa we wszystkich sprawach – mówił metropolita krakowski. – Mamy wielkiego
patrona. Ludzie z całego świata do niego się uciekają, a on wspiera – podkreślał,
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przypominając, że właśnie w tej kaplicy, do której zostaliśmy zaproszeni, Karol Wojtyła przyjął
święcenia kapłańskie. – Kaplica została wyremontowana, ale zachowaliśmy posadzkę, na której
leżał krzyżem w czasie święceń – tłumaczył nam kardynał.

  

Zdjęcia ze spotkania z kard. Stanisławem Dziwiszem – zobacz 
Zdjęcia z pielgrzymki do Krakowa – zobacz   
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