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W niedzielę Najświętszej Trójcy podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 11.00 schola dziecięca
otrzymała nazwę „Scholki Błogosławionych Hiacynty i Franciszka” i została włączona do służby
w naszym kościele parafialnym. W kazaniu ks. Zygmunt, opiekun grupy, przedstawił wybranych
patronów – rodzeństwo Marto z Portugalii, żyjące na początku XX wieku. – To Hiacyncie i
Franciszkowi, a także ich kuzynce Łucji objawiła się Matka Boża w Fatimie, przypominając o
tym, że ważna jest modlitwa różańcowa, ważne są dobrowolne umartwienia za tych, którzy nie
wierzą w to, że jest piekło, ale przede wszystkim ważne jest, by być blisko Pana Boga – mówił
ks. Zygmunt.

    

Franciszek zmarł mając 11 lat, a jego młodsza siostra Hiacynta w wieku lat 10. Ojciec Święty
Jan Paweł II 13 maja 2000 r. ogłosił ich błogosławionymi. – Po objawieniach Maryi serca dzieci
przemieniły się. Zaczęły się jeszcze więcej modlić. Nikogo nie dziwi, że Pan Bóg działa przez
dzieci, posługuje się nimi – podkreślał ks. Zygmunt, ogłaszając, że rodzeństwo fatimskie zostało
wybrane patronami Scholki.

    

Siedemnaścioro dzieci, które dotychczas śpiewały w czasie Mszy św. szkolnych, zostało przez
ks. proboszcza Tadeusza upoważnionych do pełnienia funkcji liturgicznej przez śpiew w
Scholce Błogosławionych Hiacynty i Franciszka. – Starajcie się wzorować na tym rodzeństwie,
które w młodym wieku, dzięki umiłowaniu Boga i Maryi, osiągnęło szczyty świętości – podkreślił
ks. proboszcz, a następnie Natalia, Wiktoria, Marysia, Oliwia, Aleksandra, Ania, Magda,
Paweł, Joanna, Wiktoria, Kinga, Julia, Kasia, Natalia, Sara, Sara i Barbara złożyli
postanowienie służby w scholce  i otrzymali krzyże. – Dziękuję
wam, że chcecie śpiewać Panu Jezusowi. Myślę, że wkrótce będzie was jeszcze więcej – z
uśmiechem podkreślił ks. proboszcz, a ks. Zygmunt zaapelował do rodziców, by zachęcali swe
dzieci do dołączenia do tej śpiewającej grupy parafialnej.
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Na pamiątkę przyjęcia do Scholki bł. Hiacynty i Franciszka dzieci otrzymały dyplomy, a ks.
Zygmunt wraz z ks. proboszczem Tadeuszem podziękowali nie tylko wszystkim śpiewającym
dzieciom, ale również animatorkom muzycznym Oli Kwaśnickiej i Marcie Pietruszce, a także
rodzicom, którzy mobilizują swoje dzieci do regularnego przychodzenia na próby. Zdjęcia z
uroczystosci - zobacz galerię .
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