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Parafie dekanatu opolskiego mają nowych lektorów. W tym gronie aż dziewięciu naszych
parafian: Mateusz Cikało, Dominik Hanulewicz, Sebastian Jeleniewicz, Bartłomiej Kowalski,
Mateusz Kujawa, Paweł Lasota, Karol Pach, Jan Piekarski oraz Maksymilian Rybczyński.

  

Kandydaci wpierw ukończyli kurs lektorski, który zorganizował ks. Marcin Utzig, dekanalny
duszpasterz LSO. A w czwartek 22 marca podczas wieczornej Eucharystii w kościele śś.
Apostołów Piotra i Pawła w Opolu zostali wprowadzeni do posługi lektora przez ks. Rudolfa
Świerca, dziekana dekanatu opolskiego.

  

Mszę św. koncelebrował m.in. ks. Piotr Brągiel, opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej
parafii.

  

W liturgii słowa w pierwszym czytaniu usłyszeliśmy o przymierzu, jakie Bóg zawarł z
Abrahamem. - Drodzy kandydaci, was też Bóg powołuje dzisiaj po imieniu. Tak jak powołał
Abrahama, jak Samuela, jak Apostołów, tak w historii Kościoła dzisiaj zabrzmi wasze imię -
mówił w homilii ks. Rudolf Świerc. - Jezus chce zawrzeć z wami szczególne przymierze -
przyjaźń. Jeszcze bardziej chce być blisko was, którzy macie dać Bogu swe usta, język, aby w
zgromadzeniu liturgicznym czytać Jego słowo - podkreślał ks. Świerc.

  

Tłumaczył kandydatom, że to przymierze, ta przyjaźń zobowiązuje. - Prośmy dzisiaj, abyście

 1 / 2



Stając przy ambonie, służcie Królowi po królewsku

Wpisany przez Ania
piątek, 23 marca 2018 11:35

byli wierni Panu Bogu. Bycie byli Chrystusowi, by w waszych sercach mieszkał Pan Jezus.
Starajcie się o to, by jak najczęściej przystępować do Komunii św., do sakramentu pokuty -
zachęcał. - Czytajcie słowo Boże nie tylko podczas liturgii, ale też sami. Warto przynajmniej raz
w życiu przeczytać całe Pismo Święto - mówił ks. Świerc.

  

- Bądźcie dumni, że jesteście lektorami i nigdy się tego nie wstydźcie - prosił ks. dziekan. A
przywołując słowa papieża Franciszka z audiencji generalnej, zachęcał, by nowi lektorzy, stając
przy ambonie, swoją służbę pełnili po królewsku: „Dla Króla zawsze po królewsku”.

  

Po homilii kandydaci złożyli przyrzeczenia i zostali wprowadzeni do posługi lektora. A po Mszy
św. otrzymali Nowy Testament i pamiątkowe dyplomy. A także życzenia i gratulacje od
duszpasterzy i rodzin.  

  

Zdjęcia naszych nowych lektorów - ZOBACZ
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