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Od 27 czerwca do 6 lipca ministranci i kandydaci przebywali na obozie wakacyjnym we
Władysławowie nad Bałtykiem.

  

Był to czas niezwykłych rekolekcji oraz odpoczynku. Każdego dnia spotykaliśmy się z królem
Dawidem, który wskazywał nam, co to znaczy być dojrzałym mężczyzną, ale i gorliwym
ministrantem. Podczas obozu uczyliśmy się wielu rzeczy, od robienia zakupów przez
przygotowywanie posiłków po zmywanie itd… Pobyt nad Bałtykiem to także „wygibasy” wśród
morskich fal i piasku plaży. Choć woda miała tylko 16 stopni to ministranci chętnie się w niej
pluskali – niektórzy byli nawet gotowi popłynąć do Szwecji. Nasz ministrancki obóz był także
okazją do poznania polskiego wybrzeża oraz pięknego Trójmiasta. Zwiedziliśmy Gdańsk, tam
muzeum bursztynów, stare miasto, słynny żuraw gdański, nowy stadion piłkarski. Natomiast
stocznię gdańską i Westerplatte widzieliśmy z pokładu statku, którym płynęliśmy przez ujście
Wisły do morza.

  

Na koniec pobytu w Gdańsku byliśmy w oliwskiej katedrze na koncercie organowym (niektórym
tak się podobało, że nawet zasnęli). W Gdyni zwiedzaliśmy okręt ORP Błyskawica i żaglowiec
Dar Pomorza, w Spocie oczywiście molo. Płynęliśmy także statkiem wikingów. Plażą wśród
dużych fal przeszliśmy z Władysławowa na Rozewie – najwyżej wysunięty na północ punkt
Polski. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z obozu - kliknij .

  

Obóz był czasem radości i niezapomnianych chwil. Dziękujemy Panu Bogu za piękną pogodę i
bezpieczny pobyt, a księdzu Marcinowi Cytryckiemu za bycie z nami, wspólną modlitwę i naukę
szantów – może po obozie wyrośnie jakiś gitarzysta albo wilk morski.

  

Ks. Marek Sobotta
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Wszystkich chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami i przeżyć niezwykłą
przygodę u boku Jezusa, zapraszam do zakrystii po niedzielnych Mszach Świętych o
godz. 11.00 lub proszę o kontakt elektroniczny pod adres: rycerzejezusa@gmail.com
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