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W sobotę 18 czerwca nabożeństwem dziękczynnym w kaplicy Świętej Rodziny rozpoczęło się
radosne świętowanie zakończenia roku szkolnego we wspólnocie Ministrantów i Lektorów, na
które zaproszeni zostali również rodzice i rodzeństwo naszych Rycerzy. Ks. Marek zawierzył
Liturgiczną Służbę Ołtarza i całą naszą parafię Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a po
sakramentalnym błogosławieństwie zaprosił wszystkich do Domu Katechetycznego, gdzie
odbyło się oficjalne otwarcie nowo wyremontowanej salki ministranckiej. ( Zobacz zdjęcia )

  

Poświęcenia miejsca spotkań Liturgicznej Służby Ołtarza dokonał ks. proboszcz Tadeusz, który
podziękował ks. Markowi za podjęcie się zadania odnowienia salki. – To miejsce, choć już
odremontowane, potrzebuje jeszcze duszy. Ale na pewno od dzisiejszego otwarcia będzie się
ono coraz bardziej stawać naszym miejscem, duszy tym samym nabierając – podkreślał ks.
Marek, zachęcając rodziców do włączenia się w zagospodarowanie salki, w której już
przygotowane zostało miejsce na puchary, ekran na ścianie i stół pingpongowy.

    

Po obejrzeniu salki przyszedł czas na słodki poczęstunek w świetlicy i podsumowanie
kończącego się roku szkolnego. Wśród 47 ministrantów i lektorów wyróżnieni zostali ci chłopcy,
którzy najlepiej wywiązali się ze swojej niedzielnej i tygodniowej służby (jedna Msza św.
poranna i jedna wieczorna w tygodniu). Wśród ministrantów najwytrwalsi to: Sebastian
Salamon, Mateusz Matysiak i Piotr Jekiełek
, a wśród lektorów:
Marcin Nowak, Adam Panczocha i Tomasz Kusal
. Natomiast za frekwencję w roku szkolnym wyróżnieni zostali: 
Mateusz Matysiak, Marcin Kowalski i Kacper Jagiełło
.
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Słodkie upominki otrzymali również najczęściej obecni na Mszach św. roratnich i
nabożeństwach Drogi Krzyżowej, a także dwaj lektorzy z klas maturalnych, którzy zasilili grono
lektorów honorowych. – Służba ministrancka jest zaszczytem, który zobowiązuje, i związana
jest z wysiłkiem, który trzeba stale podejmować – podkreślił ks. Marek, zachęcając rodziców do
dalszego wspierania synów w ich wytrwałej i regularnej posłudze przy Ołtarzu Pańskim, a także
zapraszając wszystkich w I czwartki miesiąca na godz. 18.30 na Msze św. w intencji
ministrantów, lektorów, kandydatów i ich rodzin.

  

Podsumowania, wieńczące rok służby, zostały zakończone wniesieniem dwóch tortów
zadedykowanych Rycerzom Jezusa ( zobacz zdjęcia ).
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