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W poniedziałek 7 listopada podczas Mszy św. wieczornej, której przewodniczył dziekan ks.
infułat Edmund Podzielny, w posługę lektorów zostały wprowadzone 2 dziewczyny i 18
chłopców z pięciu parafii dekanatu Opole: par. Chrystusa Króla, par. śś. Piotra i Pawła, par.
Najświętszego Serca Pana Jezusa, par. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i par.
Przemienienia Pańskiego. – To ważna chwila komuś powierzyć Pismo Święte, by zwiastował
Słowo Boże – podkreślał na początku Eucharystii ks. Edmund Podzielny, prosząc zebranych o
modlitwę w intencji nowych lektorów i lektorek. Wśród naszych parafian tego zaszczytu
dostąpili: Kacper Jagiełło, Marcin Kowalski, Maciej Nielski, Łukasz Wesoły i Piotr Wiącek,
którym życzymy radości z posługi czytania Słowa Bożego.

    

– W Piśmie Świętym jest zawarte słowo Boga, z niego dowiadujemy się, co czynić, żeby
człowiek zachował swoją godność i doszedł do celu jakim jest niebo, bo żadna mama nie
urodziła swego dziecka tylko po to, żeby je po jakimś czasie zakopać. Drogowskazem do pełni
życia są zawsze aktualne słowa Pisma Świętego. Pan Jezus powiedział: „Niebo i ziemia
przeminą, ale moje słowa nie przeminą” (Mt 24, 35) – mówił w homilii ks. Podzielny.

    

Każdy z kandydatów ukończył kurs prowadzony przez ks. Marka Sobottę, dekanalnego
duszpasterza LSO. – Kurs obejmował 6 sobotnich spotkań, na których podejmowaliśmy tematy
związane z Pismem Świętym i posługą lektora. Odbyło się także spotkanie z logopedą panią
Marią Wodecką, która przybliżyła kandydatom zagadnienia związane z prawidłową wymową –
opowiada ks. Marek. – Cykl zakończył się 5 listopada dniem skupienia na Górze św. Anny,
gdzie oprócz zajęć przygotowujących do służby lektorskiej, odbył się egzamin końcowy –
wyjaśnia ks. Marek.
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Nowi lektorzy złożyli przyrzeczenia, otrzymali błogosławieństwo, by swe obowiązki wypełniali
gorliwie i na chwałę Bożą, a następnie odebrali z rąk ks. Edmunda Podzielnego Pismo Święte.
– Dziś dajemy wam Pismo Święte z wielkim szacunkiem i z wielką nadzieją, że nigdy go nie
sprofanujecie. Dajemy wam je, byście z upoważnienia Kościoła zwiastowali naukę Pana. To
wymaga odpowiedniego usposobienia. Niech Pan Bóg wam pomoże, byście sami czytając
Pismo Święte coraz mocniej je pokochali – mówił ks. Podzielny.

    

Eucharystię z księdzem dziekanem koncelebrowali ks. Jarosław Ostrowski z parafii katedralnej,
ks. Przemysław Skupień z par. śś. Piotra i Pawła, o. Jacek Drabik z par. NSPJ, ks. Tomasz
Gierga z par. MB Nieustającej Pomocy oraz z naszej parafii ks. Marek, ks. Zygmunt i ks.
Marcin.

    

Zdjęcia z kursu – zobacz
 Zdjęcia z uroczystości – zobacz
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