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W niedzielę 22 sierpnia podczas Mszy św. o godz. 9.30 modliliśmy się w intencji ks. Mateusza
Mytnika, który zakończył pięcioletnią posługę w naszej wspólnocie. Dziękowaliśmy za tak wiele
dobra, które dzięki niemu doświadczyliśmy. A także prosiliśmy Pana Boga o błogosławieństwo
dla niego w nowym miejscu duszpasterskiej pracy, czyli w parafii Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych.

  

U końca Mszy św. wybrzmiało wiele podziękowań i serdecznych życzeń. Ksiądz Mateusz
zapisał się w naszych sercach jako duszpasterz wierny Panu Jezusowi, jako życzliwy i
serdeczny ksiądz, którym ma serce otwarte dla drugiego człowieka. W naszej parafii był
duchowym opiekunem Szkoły Nowej Ewangelizacji, prowadził Scholkę Dziecięcą, założył
zespół młodzieżowy Gospel Joys, prowadził na Jasną Górę pielgrzymkową grupę 13 Srebrną,
koordynował przygotowanie do sakramentu bierzmowania, organizował też rekolekcje,
wyjazdowe spotkania i pielgrzymki dla młodzieży, a w czasie pandemii zrealizował wiele
inicjatyw internetowych.

  

- Jesteśmy wezwanie, żeby konkretne życiowe wybory podejmować w oparciu o Ewangelię. Z
tej ambony dzisiaj chcę powiedzieć, że przez 5 lat starałem się Wam przekazywać prawdę o
Bogu, który także dokonał konkretnego wyboru, że chce kochać człowieka. Na tym wyborze się
nie skończyło, ale przez szereg decyzji, które Bóg powziął, pokazuje nam, że Jego miłość jest
prawdziwa. Przez 5 lat starałem się Wam to pokazać, zarówno słowem głoszonym z tej
ambony, jak i przykładem mojego życia - mówił ks. Mateusz podczas ostatniej niedzielnej
homilii wygłoszonej jako wikary naszej parafii.

  

- Chcę Wam podziękować za 5 lat wspólnego życia, za zaufanie, którym żeście mnie obdarzyli,
za każdy uśmiech i życzliwość. Życzę nam wszystkim tylko jednego, albo aż jednego, żebyśmy
jeszcze kiedyś się wspólnie spotkali, najpóźniej w niebie. Ale żebyśmy mogli się tam dostać,
niech nasze życiowe wybory będą naznaczone duchem Ewangelii - mówił ks. Mateusz.
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Zdjęcia z dziękczynnej Mszy św. - ZOBACZ

  

 2 / 2

index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2989:wdziczno-za-5-lat-posugi-ks-mateusza&amp;catid=147:galeria-2021&amp;Itemid=241

