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Księdza Biskupa Ordynariusza
Ks. Andrzej Czaja, kapłan diecezji opolskiej, dr hab. teologii
dogmatycznej, profesor KUL; ur. 12 grudnia 1963 r. w Oleśnie
na Śląsku Opolskim, syn Bernarda i Heleny zd. Respondek;
dwadzieścia lat zaangażowany w środowisku Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W rodzinnej wiosce
Wysoka k. Olesna przyjął chrzest, I-szą Komunię św. i
sakrament bierzmowania. Tu uczęszczał do szkoły podstawowej, a
następnie do liceum ogólnokształcącego w Oleśnie. Studia
filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1982-1988 w Wyższym
Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. 25
października 1987 r. z rąk biskupa Gerarda Kusza przyjął w
Nysie święcenia diakonatu. Święcenia prezbiteratu przyjął w
Kluczborku 11 czerwca 1988 r. z rąk biskupa Jana Bagińskiego.
Po święceniach pracował przez rok jako wikary w parafii św.
Józefa w Zabrzu, a następnie został wysłany na studia
specjalistyczne na KUL (1989. W latach 1996-1998 przebywał na
stypendium w Niemczech, w Ekumenicznym Instytucie Johanna
Adama Möhlera w Paderborn. Tu przygotował późniejszą rozprawę
na podstawie której w 2003 roku uzyskał stopień doktora
habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii
dogmatycznej. W diecezji ceniony jako wykładowca,
rekolekcjonista i kaznodzieja odpustowy; wygłosił ponad 60
rekolekcji (w tym misje ewangelizacyjne z grupą studentów),
głównie w diecezji opolskiej (nade wszystko w małych wiejskich
parafiach, a także w opolskiej katedrze, w Raciborzu, Oleśnie,
Głuchołazach, Zawadzkim, Krapkowicach i Otmęcie), w diecezji
gliwickiej (m.in. w Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu), ale także w
archidiecezji lubelskiej (Lublin) i częstochowskiej (Wieluń)
oraz w diecezji toruńskiej i siedleckiej. Rekolekcje głosił
również w seminariach duchownych (Toruń, Gniezno). W czasie
Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych zaangażowany w
posługę duszpasterską w rodzinnej parafii. Każdego roku,

podczas wakacji, można go było spotkać na Górze św. Anny, jako
uczestnika obchodów kalwaryjskich (rok temu głosił kazanie
przy jednej stacji). Możemy więc powiedzieć, że Ksiądz
Arcybiskup Alfons Nossol, który tak wiele lat służył naszej
diecezji, ma godnego następcę, zresztą swojego ucznia, pod
każdym względem. Ksiądz Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja jest
uznanym teologiem, ale jednocześnie są mu bardzo bliskie
sprawy duszpasterskie, o czym świadczy jego dotychczasowe
zaangażowanie, m.in. jako wziętego rekolekcjonisty. Poza tym
jest naprawdę jednym z nas, jako syn tej ziemi i jako miłośnik
Kościoła świętego. Bogu niech będą wielkie dzięki! To dla nas
wielka łaska Roku Kapłańskiego.

