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cd. ze str. 6… ju¿ sam – i chy-
ba tak ju¿ zostanê do koñca. 
Jako, ¿e by³y to czasy g³êboko 
komunistyczne, to pocz¹tkowo 
nie chciano mnie zatwierdziæ. 
Stawiano Koœcio³owi wtedy  
warunki, których nie mo¿na 
by³o wype³niæ. Tak¿e przez 
jakiœ czas by³em w K¹tach 
fizycznie, ale nieformalnie, 
niezalegalizowany przez pañ-
stwo. Ale potem przysz³a 
chwilowa odwil¿, za czasów 
Gierka, no i zosta³em zatwier-
dzony.  
WH: Czy jest coœ, czym 
charakteryzuje siê parafia 
K¹ty? Co ksi¹dz po tylu latach 
mo¿e powiedzieæ o tym 
miejscu? 
Ks. Sobota: Wiadomo, ¿e 
ka¿da miejscowoœæ ma jakieœ 
swoje specyficzne cechy, ale 
nie powiedzia³bym, ¿eby  
w tym przypadku by³o to jakoœ 
szczególnie istotne. Du¿o na 
pewno zale¿y od rodzaju pra-
cy, jak¹ wykonuj¹ mieszkañcy 
parafii. Tutaj mamy trochê 
gospodarzy, ale jednak wiêk-
szoœæ zawsze stanowili tu ro-
botnicy, pracuj¹cy w ró¿nych 
zak³adach – wiêc pod tym  
wzglêdem nie powiedzia³bym, 
¿e to jakoœ szczególnie wy-
ró¿niaj¹ca siê parafia. Ale za 
to jaka parafia! Bardzo dobra. 
Nigdy nie móg³bym narzekaæ. 
Nie wiem, czy gdybym by³ 
gdzie indziej, to ktoœ by ze 
mn¹ tak d³ugo wytrzyma³, a ci 
ludzie wytrzymali. I co bardzo 
wa¿ne, ci¹gle jest miêdzy 
nami gotowoœæ do wspó³pracy. 
WH: Czy jest coœ, o czym 
móg³by ksi¹dz powiedzieæ, ¿e 
jest dumny; jakieœ osi¹gniêcia 
w parafii, mo¿e gospodarcze, 
które budz¹ szczególne zado-
wolenie? 
Ks. Sobota: Z osi¹gniêæ gos-
podarczych to z pewnoœci¹ 
fakt, ¿e uda³o nam siê zrobiæ 
koœció³ek w Choruli, czy 
stworzyæ Dom Parafialny. 
Wprawdzie nie jest on teraz  
w pe³ni wykorzystany, bo gdy 
go budowano by³y inne czasy 
– potrzebny by³ wtedy dom dla 
Sióstr, w którym mog³yby 
normalnie mieszkaæ, miejsce, 
w którym mo¿na by³oby prze-
prowadzaæ lekcje religii – bo 
wczeœniej odbywa³y siê one  
w zimnej salce na górze 
koœcio³a. Wiêc te budynki  
i oczywiœcie remonty, których 

parê by³o, to takie osi¹gniêcia 
gospodarcze, które ciesz¹. Po-
za tym codzienna praca, ta 
duszpasterska, daje du¿o Ra-
doœci, fakt, ¿e jest pozytywny 
odzew. By³y te¿ oczywiœcie 
powo³ania. Co prawda tylko 
trzy i ani jednej siostry zakon-
nej od bardzo dawna, wiêc 
mo¿e nie powinienem byæ 
jakoœ bardzo dumny, ale to siê 
chyba ostatnio w wielu para-
fiach zdarza. W ka¿dym razie, 
to ¿e ca³y czas jest wspólnota, 
¿e nie by³o ¿adnych roz³amów, 
jak to czasami w parafiach 
bywa, ¿e ludzie po prostu 
zaufali mi – to cieszy. Nie mu-
sia³em nikogo do niczego 
zmuszaæ, ale ludzie powierzyli 
mi swoje zaufanie, tak mi siê 
przynajmniej wydaje.. To s¹ 
takie drobne radoœci, wynika-
j¹ce z codziennej pracy dusz-
pasterskiej.  
WH: Czego mo¿na ksiêdzu 
pra³atowi ¿yczyæ na dalsze lata 
pracy duszpasterskiej? 
Ks. Sobota: O, to ju¿ niewiele 
lat. Przepisy mówi¹, ¿e w sie-
demdziesi¹tym roku ¿ycia, gdy 
ktoœ ju¿ jest schorowany, a ju¿ 
z ca³a pewnoœci¹ w siedem-
dziesi¹tym pi¹tym, trzeba 
przejœæ na emeryturê. Ale 
Bogu dziêki mamy w Opolu 
dom dla ksiê¿y-emerytów. 
Pocz¹tkowo podobno ciê¿ko 
jest siê przyzwyczaiæ, ze 
wzglêdu na zmianê trybu 
¿ycia, ale póŸniej, jak mówi¹, 
to ju¿ ¿yæ nie umieraæ… Ale 
to siê dopiero oka¿e. Wiêc 
czego ¿yczyæ? Chyba ¿eby 
dotrwaæ do koñca, do tych 
siedemdziesiêciu piêciu lat.  
W zdrowiu i w nadal tak 
dobrej wspó³pracy ze wszyst-
kimi, w takiej, jaka jest do-
tychczas - i w parafii i w deka-
nacie. 

 


