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W czwartek w Oktawie Święta Zmartwychwstania Pańskiego w naszym kościele gościli księża
pracujący w parafiach Dekanatu Opole. Spotkanie, zwane konwentem wielkanocnym,
rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w intencji zmarłych kapłanów, którzy posługiwali w
naszym dekanacie. Przewodniczył jej dziekan – ks. infułat Edmund Podzielny, proboszcz parafii
katedralnej, który wiernym obecnym na Eucharystii podziękował za pamięć i za modlitwę w
intencji żyjących, a także zmarłych kapłanów. – Miła jest Panu Bogu pamięć o tych, którzy
odeszli, o tych kapłanach, którzy głosili słowo Boże i uświęcali nas przez posługę
sakramentalną – mówił ks. Edmund Podzielny, składając podziękowania również na ręce ks.
proboszcza Adama za zaproszenie na doroczną Mszę św. w intencji zmarłych współbraci.

    

– Pod koniec Oktawy warto sobie przypomnieć Golgotę, tę górę grzechu, która łatwo prowadzi
do zwątpienia, która boli, a z której wyzwolić może tylko Bóg. Warto przypomnieć sobie, że w
bólu pokonywania grzechu i zmagania się w obliczu zła ze wszelkim zwątpieniem, rodzi się
prawdziwe, żywe zmartwychwstanie: Jego, twoje i moje. Jeśli tak nie będzie, to zostanie nam
tylko slogan „święta, święta i po świętach” – mówił w kazaniu ks. Tadeusz Słocki, diecezjalny
kapelan więziennictwa. – Po świętach przyjdą przecież zwykłe dni i przyjdą mniejsze i większe
Golgoty, takie małe skałki rozsypane po życiu, rozmaite pokusy, okrutne okazje tak pociągające
i kuszące zwątpieniem – wskazywał kaznodzieja, przywołując słowa księdza biskupa, który
podkreślił w czasie Rezurekcji w katedrze, że kto trzyma się Boga, tego Bóg na Golgocie nie
zostawi. - Bez względu na to, jakiego rodzaju byłaby to Golgota - zapewnił ks. Słocki.

    

W czasie tej uroczystej Mszy św., podczas której modliliśmy się także o Boże błogosławieństwo
dla ks. Tadeusza Muca w dniu jego urodzin, śpiewała schola prowadzona przez Anielę
Jeleniewicz. W inaszej nternetowej galerii można zobaczyć kilka zdjęć – kliknij
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