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O ks. Adamie pisaliśmy w poniedziałek, dziś kilka słów o drugim z naszych nowych księży
wikarych – o ks. Łukaszu Knosali, pochodzącym z Głogowca w parafii św. Bartłomieja w
Głogówku.

  

Ks. Łukasz został wyświęcony na kapłana 26 maja 2012 roku, a nasza parafia jest pierwszą, do
której skierował go ksiądz biskup. Poznaliśmy go już w dniu odpustu ku czci Przemienienia
Pańskiego, kiedy w naszym kościele głosił na każdej niedzielnej Mszy św. kazanie, a także
udzielał błogosławieństwa prymicyjnego. Na rozdawanych pamiątkowych obrazkach umieścił
słowa: „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił Dobrą
Nowinę.” (Iz 61,1). – Namaszczenie Duchem Świętym jest konieczne dla głoszenia Dobrej
Nowiny. Jeżeli Bóg mnie powołał do kapłaństwa, to jedynym czym mogę się dzielić jest
Ewangelia i miłość Jezusa, On jest źródłem nadziei – mówi ks. Łukasz.

  

A pytany, co zadecydowało o wyborze kapłańskiej drogi życia, odpowiada: – Słuchanie Pana
Boga. Pytałem, co mam robić, żeby być szczęśliwym i co zrobić, żeby inni wokół też byli
szczęśliwi. Pan Bóg mówi, że przy Nim będę szczęśliwy w pełni, więc co miałem zrobić?
Modliłem się, przyglądałem się księżom w mojej parafii, obserwowałem, na czym polega ich
życie. I dokonałem wyboru.

      

Wspominając niedawno zakończoną formację w seminarium, ks. Łukasz ciepło i serdecznie
mówi o przyjaciołach, z którymi przeżył fantastyczny czas, o klimacie sprzyjającym spotkaniu z
Jezusem na modlitwie, a także o spotkaniach z ojcami duchownymi, którym – jak podkreśla –
wiele zawdzięcza. W naszej parafii został duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza, jednej z
grup Drogi Neokatechumenalnej, a także będzie przygotowywał młodzież do przyjęcia
sakramentu bierzmowania. – Bardzo lubię spotykać się z ludźmi. Uwielbiam pracę z młodymi,
najbliżej mi do nich. Bardzo cenię sobie spotkania z małżeństwami, a także rozmowy
indywidualne – opowiada, podkreślając: – Ksiądz ma być blisko Boga, to jest warunek czy
będzie blisko ludzi. Benedykt z Nursji mówił, że spotkanie z Bogiem, kontemplacja więcej
znaczy niż tysiące akcji duszpasterskich. Ksiądz, który rozmawia z Bogiem ma coś do
powiedzenia i nikt nie pozwoli mu odseparować się od świata.
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W czasie wolnym ks. Łukasz lubi majsterkować, słuchać muzyki filmowej albo ciszy. Z chęcią
ogląda dobre filmy i czyta najlepsze książki. Ponadto interesuje go psychologia i pedagogia,
czyli po prostu drugi człowiek.
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