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Podczas Mszy św. o godz. 11.00, w niedzielę 17 czerwca, uczestniczyliśmy w uroczystości
przyjęcia dzieci i młodzieży do grona ministrantów, ceremoniarzy oraz Scholki bł. Hiacynty i
Franciszka. – Modlimy się, by w naszej wspólnocie parafialnej ci młodzi ludzie swoją służbę dla
Pana Boga pełnili jak najgodniej – mówił ks. proboszcz Adam, który przewodniczył Eucharystii.
– Cieszy, że młodzi ludzie chcą być bliżej ołtarza – podkreślał ks. Marek Sobotta w kazaniu. –
W naszej wspólnocie parafialnej otrzymujemy dziś dwóch ceremoniarzy, którzy będą czuwać
nad pięknem liturgii. Myślę, że to będzie dobra pomoc dla kapłanów i dla wszystkich
ministrantów – mówił ks. Marek, przedstawiając również dziesięciu chłopców, którzy dołączyli
do grona ministrantów, a także dzieci przyjęte do Scholki. – Posługa liturgiczna i śpiew
ubogacają nasze przeżywanie Eucharystii, dlatego proszę wszystkich o modlitwę, by dzieci i
młodzież służbę przy ołtarzu, potrafiły zanieść w swoją codzienność, do domów, szkół, na place
zabaw – prosił ks. Marek.

  

Na ręce ks. proboszcza Adama swoje przyrzeczenia najpierw złożyli ceremoniarze Marcin
Kowalski i Radosław Musor. Jest to najbardziej zaszczytna i najważniejsza posługa w formacji
Liturgicznej Służby Ołtarza. Marcin i Radek w gronie pozostałych lektorów będą wyróżniali się
strojem, nosząc czarną sutanelę i białą komżę. Ceremoniarze podziękowali ks. Markowi za
przygotowanie ich do podjęcia nowej, odpowiedzialnej służby: – Dziękujemy za czas
poświęcony na naukę liturgii, próby i za przekazaną nam wiedzę. Mamy nadzieję, że nasza
służba Bogu i ludziom będzie owocna.

      

Po ceremoniarzach do stopni ołtarza podeszli kandydaci wstępujący do grona ministrantów:
Tymoteusz Poloczek, Mateusz Kujawa, Michał Hładysz, Paweł Kunicki, Sebastian Jeleniewicz,
Mateusz Łobos, Maciej Rożniatowski, Szymon Balzarek, Michał Łobos i Hubert Zawada.
Każdemu z nich ks. proboszcz nałożył ministrancki kołnierz.

  

Gdy nowi ministranci zajęli właściwe miejsce w prezbiterium, przed ołtarz podeszło osiemnaście
dziewczynek i jeden chłopiec, którzy uroczyście zostali przyjęci do Scholki Błogosławionych
Hiacynty i Franciszka. Ks. proboszcz nałożył krzyż i udzielił błogosławieństwa każdemu z dzieci:
Małgosi, Karolinie, Julii, Ani, Martynie, Justynie, Milenie, Weronice, Mateuszowi, Kamili,
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Wiktorii, Hani, Martynie, Darii, Julii, Mai, Paulinie i Wiktorii.

  

– Wasi rodzice i dziadkowie są z was dzisiaj bardzo dumni. Dumna też jest cała parafia – mówił
ks. proboszcz, wspominając czas, kiedy sam został ministrantem, a także dziękując wszystkim
rodzicom za zachęcanie swoich dzieci do angażowania się w Kościele.

  

– Sześć miesięcy temu nasze dzieci iskrą miłości rozpoczęły proces bycia kandydatami.
Zgłosiły się. Zapisały. Są. Dzisiaj iskrą, która zmieniła się w płomień, są obecne tutaj i zostały
ministrantami i scholistami. Za tą istotną przemianę w ich życiu dziękujemy. Ks. Markowi
dziękujemy za cierpliwość, za zaangażowania, za wszelką pomoc. Ks. Zygmuntowi – za
nieoceniony wkład w rozwój Scholki, za to, że codzienną pracą i uśmiechem powoduje, że
dzieci garną się do Kościoła – dziękowali rodzice.

  

Zdjęcia Liturgicznej Służby Ołtarza – zobacz
Zdjęcia Scholki bł. Hiacynty i Franciszka - zobacz
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