Wspomnienie o śp. ks. prał. Zbigniewie Powadzie
Niespodziewana śmierć ks. prał. Zbigniewa Powady pogrążyła w smutku całą społeczność
Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej, którego był kapelanem od 8 listopada 1989 roku
(z kilkuletnią przerwą) do chwili odejścia do wieczności. Była to bardzo intensywna i owocna posługa.
To właśnie On odprawił pierwszą mszę św. w pierwszy piątek grudnia 1998 roku w budynku uzyskanym
przez KIK na Katolicki Dom Opieki „Józefów” przy ul. Grzybowej 8. Wówczas rozpoczęty był remont
tego budynku z dostosowaniem go do wymogów Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych.
Urządzoną tam kaplicę św. Józefa ks. Zbigniew Powada wyposażył w szaty i naczynia liturgiczne,
Mszał, Lekcjonarze i Kalendarze. Ponadto wybudowaną w ogrodzie wolnostojącą kapliczkę wyposażył
w historyczną figurkę Matki Bożej. Po wyremontowaniu i adaptowaniu wolnostojącego budynku na
Świetlicę Środowiskową im. Dzieciątka Jezus wyposażył ten obiekt w figurę Dzieciątka Jezus, którą
sam przywiózł z Czech.
Osobnym rozdziałem była opieka duszpasterska w czasie 10 pielgrzymek organizowanych
przez KIK do sanktuariów w różnych krajach europejskich. Te kraje i miejsca były bardzo liczne:
Włochy, Grecja, Malta, Kreta, Korsyka, Chorwacja, Anglia, Norwegia, Szwecja, Rosja (Saint
Petersburg), Ukraina (Lwów) i in. Na uwagę zasługuje dwukrotna audiencja w Watykanie u Ojca Św.
Jana Pawła II w r. 1986 i 1989. Ks. prał. Zbigniew Powada sprawował również opiekę duszpasterską
w czasie organizowanych przez Klub pielgrzymek do sanktuariów w Polsce, w tym wielokrotnie w czasie
corocznych ogólnopolskich pielgrzymek Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę.
Jako kapelan KIK ks. Zbigniew Powada prowadził systematycznie opiekę duszpasterską
naszego stowarzyszenia na co dzień. Brał czynny udział w różnych okolicznościowych spotkaniach
organizowanych przez Klub (spotkania opłatkowe, „święcone”, uroczystości jubileuszowe). W 2019
w czasie Wielkiego Postu głosił w katedrze rekolekcje dla inteligencji. Systematycznie w każdy pierwszy
piątek miesiąca w Katolickim Domu Opieki „Józefów” odprawiał mszę św. z nauką i nabożeństwem do
Najświętszego Serca Pana Jezusa dla członków KIK oraz pracowników i podopiecznych tej placówki.
W czasie ostatnich nabożeństw pierwszopiątkowch rozważał wezwania Litanii do Najświętszego Imienia
Jezus. Po przerwie w odprawianiu nabożeństw w „Józefowie” (na skutek pandemii) ks. kapelan sam
zwrócił się do kierownictwa KIK o wznowienie mszy św. pierwszopiatkowych tej placówce. Właśnie ta
msza św. kończąca rozważania wezwań Litanii i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
w dniu 5 czerwca br. była ostatnią posługą kapelana KIK ks. Zbigniewa Powady. Odejście Jego od nas
do wieczności właśnie w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa nie może być przypadkowe.
Zapamiętamy ks. Zbigniewa jako wielkiego przyjaciela naszego stowarzyszenia i wszystkich
jego członków. Zawsze służył dobrą radą, podnosił nas na duchu w trudnych chwilach, był wyrozumiały
dla naszych słabości i dla służby liturgicznej, a zdarzające się błędy przyjmował z uśmiechem
i z pobłażaniem poprawiał. Wierzymy, że będąc w Domu Ojca nadal będzie wspierał działalność
naszego stowarzyszenia i wszystkich jego członków. Niech odpoczywa w pokoju!
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