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W naszej parafii w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata swoje święto obchodziła
Liturgiczna Służba Ołtarza. Podczas Mszy św. o godz. 11.00 ks. proboszcz Adam przyjął do
grona ministrantów siedmiu chłopców, którzy przez ostatni rok pod okiem ks. Marka i starszych
kolegów uczyli się posługi ministranckiej. Są to: Jakub Glinowiecki, Szymon Lissewski, Filip
Oliwa, Sebastian Rozenbajger, Łukasz Dębiński, Krystian Jasionowski i Andrzej Cecuga
.

  

Kandydaci złożyli przyrzeczenia, a następnie ks. proboszcz każdemu z nich nałożył ministrancki
kołnierz, a także mieczem pasował na Rycerza Pana Jezusa. Następnie pozostali ministranci i
lektorzy odnowili swoje przyrzeczenia, ponawiając gotowość do pełnienia służby przy Ołtarzu.

  

– Dziękuję wam za życzliwość dla ministrantów – zwrócił się do wszystkich ks. Marek. –
Dziękuję wam, że otwieracie przed nimi drzwi swoich domów w czasie odwiedzin kolędowych,
dziękuję wam za ofiary, które wówczas składacie do skarbonki ministranckiej – mówił
duszpasterz LSO, podkreślając, że te zebrane pieniądze przeznaczane są dla ministrantów na
wakacje, wycieczki i nagrody za pilną służbę.

  

– Cieszymy się, że liturgia w naszym kościele tak pięknie wygląda. Jesteśmy z tego dumni –
podkreślił ks. proboszcz Adam, dziękując za zaangażowanie zarówno wszystkim ministrantom,
jak i ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i dziadkom. – Zachęcam by było jak najwięcej
chłopców chętnych do służby, która uczy i dyscypliny, i zorganizowania, i wielu innych cennych
spraw, które młodym ludziom są w życiu bardzo potrzebne – mówił ks. proboszcz, dołączając
podziękowania dla ks. Marka, opiekuna LSO: – Serdeczne „Bóg zapłać” ks. Markowi, który
poświęca wiele czasu na próby i ćwiczenia z ministrantami, by liturgia w naszym kościele
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wyglądała pięknie.

  

Uroczystą Mszę św. sprawowali: ks. Marek, ks. proboszcz Adam, ks. Zygmunt oraz ks. Krystian
Muszalik – wikariusz z parafii katedralnej. A po Eucharystii duszpasterz LSO zaprosił
wszystkich ministrantów i lektorów wraz z ich rodzicami na słodki poczęstunek w domu
katechetycznym. Natomiast wszystkich chłopców (z II i III klasy szkoły podstawowej i
starszych), którzy chcieliby dołączyć do grona Liturgicznej Służby Ołtarza, ks. Marek
zaprasza na spotkanie w sobotę 26 listopada o godz. 11.00 .

  

Fotoreportaż – zobacz
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