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Za tydzień rozpoczynają się wakacje, stąd w sobotę 23 czerwca Liturgiczna Służba Ołtarza
zakończyła kolejny rok formacyjny, ostatni pod opieką ks. Marka Sobotty, który po trzech latach
posługi w naszej parafii, został skierowany do Nysy.

  

Spotkanie – pełne podziękowań, gratulacji i życzeń – rozpoczęło się Mszą św. w kościele. Do
koncelebry ks. Marek zaprosił ks. Łukasza Knosalę – neoprezbitera, który 23 sierpnia
rozpocznie posługę wikariuszowską w naszej parafii i będzie opiekunem ministrantów, lektorów
i szafarzy. – To będzie wasz nowy ksiądz – przedstawił gościa ks. Marek. – Kiedy zacząłem
przypuszczać, że będę musiał zmienić parafię, pojawiały się wątpliwości i troski o to, jak to
będzie, czy dam radę, co będzie z ministrantami, ale kiedy widzę ks. Łukasza, który bez
problemu zgodził się dziś tutaj być, to myślę, że mogę być spokojny – mówił wzruszonym
głosem ks. Marek. – Tak naprawdę wobec trosk o przyszłość sam Pan Jezus przychodzi z
pomocą i zapewnia, byśmy się nie martwili zbytnio, bo jesteśmy dla Pana Boga kimś
wyjątkowym. Skoro troszczy się Pan Bóg o ptaki, o zwierzęta, to tym bardziej troszczy się o
każdego z nas – podkreślał duszpasterz ministrantów, dodając: – Przychodzicie służyć dla
Pana Jezusa, nie dla księdza, dlatego jestem o was spokojny, bo Pan Jezus tutaj zostaje.

  

Ks. Marek w kazaniu podsumował minione lata, przeprosił za wszystkie słabości, ale przede
wszystkim podziękował za wytrwałą służbę. – W waszych wspomnieniach zachowajcie tylko to
co dobre, a to co złe dziś zostawmy – poprosił wręczając Liturgicznej Służbie Ołtarza, na ręce
ks. Łukasza, ikonę św. Dominika Savio, napisaną przez kleryka Grzegorza.

      

Dziękował nie tylko duszpasterz, ale dziękowali również ministranci, dziękowali i szafarze. W
ich imieniu szafarz Zygmunt zwrócił się do ks. Marka: – Dziękujemy ci za to, że ci zależało. Za
to, że byłeś świadkiem Jezusa Chrystusa. A czego ci życzymy? Życzymy ci mocnej wiary, że na
końcu jest zmartwychwstanie.

  

W dziękczynnej Eucharystii uczestniczyli nie tylko szafarze, ceremoniarze, lektorzy i ministranci,
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ale także ich rodziny, a po Mszy św. przyszedł czas na spotkanie przy stole na świeżym
powietrzu, gdzie ks. Marek wręczył nagrody podsumowujące rok służby przy ołtarzu. Za służbę
obowiązkową nagrodzeni zostali Sebastian Salamon, Karol Jagiełło i Michał Kowalski. Za
służbę dodatkową: Piotr Jekiełek, Sebastian Salamon i Łukasz Antoniewicz. 100-procentową
obecnością na Roratach wykazali się Tomasz Maciążek, Łukasz Antoniewicz i Łukasz Wesoły,
a 100-procentową obecnością na Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej – Michał i Jakub
Kowalscy.

  

Lektorami honorowymi zostali Adam Panczocha i Michał Surdyka, a nagrody za udział w
konkursach otrzymali: Tomasz Maciążek (konkurs z gazetki „Rycerz Jezusa”) i Łukasz
Antoniewicz (konkurs o tradycjach Bożego Narodzenia).

  

Ks. Marek docenił również szczególne zaangażowanie ceremoniarzy: Marcina Kowalskiego i
Radosława Musora, a także Łukasza Dębińskiego, Mateusza Kujawy, pana Tomasza
Dębińskiego, pana Kazimierza Dejneki, siostry Emanueli, kleryka Grzegorza, a także
wszystkich kandydatów, ministrantów, lektorów, ich rodziców i przyjaciół. Wspólne świętowanie
trwało jeszcze długo. Teraz czas na wspólne wakacje, a potem odwiedziny w Nysie, która
przecież wcale nie leży tak daleko od Opola.

  

Zdjęcia z zakończenia roku - zobacz
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