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Najmłodsze grupy duszpasterskie w parafii

N

ks. Janusz Bociek

owy rok szkolny niesie
ze sobą dla dzieci i młodzieży nowe wyzwania.
To nie tylko kwestia nowego planu lekcji i może nowych przedmiotów, czy przygoda spotkania z nową
szkołą. To też sprawa wyboru dodatkowych zajęć, kół zainteresowań. To też
pole do odkrywania swoich zdolności
i predyspozycji. Wśród całej gamy możliwości i propozycji są również i te, które proponuje duszpasterstwo parafii.
Do najbardziej rozpowszechnionych
należą: Liturgiczna Służba Ołtarza
i Dziewczęca Służba Maryjna. W tym
roku do dwunastoosobowej grupy ministrantów dołączyło dwóch kandydatów,
którzy 17 grudnia w trzecią niedzielę
adwentu, zwaną Niedzielą Gaudete
(radujcie się), zostało uroczyście włączonych do grona tej wspólnoty. Sama
uroczystość przyjęcia jest piękna, ale
poprzedził ją okres prawie czteromiesięcznego intensywnego przygotowania.
Chłopcy przychodzili na spotkania, aby
przeżyć tę pierwszą podstawową formację. By zrozumieć czym tak naprawdę
jest posługa ministranta, jakie czekają
ich zobowiązania a nawet wyrzeczenia
związane z obowiązkowym służeniem
na Mszach świętych i nabożeństwach

nie tylko w niedzielę ale i w dni powszednie. Kilka pierwszych katechez dotyczyło postawy ministranta w codziennym życiu, jego świadectwa przynależności do osób bardzo blisko związanych
z Chrystusem, któremu służą nie tylko
przy ołtarzu, ale i na co dzień, a zwłaszcza w relacjach z innymi osobami.
Oprócz postawy dobrego chrześcijanina , kandydaci musieli zapoznać się
z gestami i postawami w liturgii. Zdobywali niezbędną wiedzę na temat szat
i naczyń liturgicznych. Uczyli się tez
sposobu pełnienia czynności i posługi
przy ołtarzu. Po przyjęciu do wspólnoty
Liturgicznej Służby Ołtarza nie zakończył się okres formacji. Będzie nadal
trwał w szeregach ministrantów,
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a w przyszłości w gronie lektorów, czego
nowicjuszom gorąco
życzymy.
Czas
wytężonej
pracy przeżyło również czterech ministrantów
starszych,
którzy ciesząc się zaufaniem duszpasterzy
zostali powołani do
funkcji lektora. Przez dwa miesiące brali
udział w kursie lektorskim, dojeżdżając
do Brzeźnicy. Był to czas równie wytężonej pracy, spotkań związanych z teoretycznymi zasadami życia i postępowania lektora, ale wiele spotkań w formie
ćwiczebnej, wymagających od kandydatów przygotowania i realizowania zadań
domowych. Dużą popularnością cieszyły się zajęcia z fonetyki, ale również te
dotyczące postawy lektora przy ołtarzu.
Nowo wyświęconym lektorom życzymy
radości z głoszenia Słowa Bożego
w naszym kościele, a nam wszystkim, by
to Słowo przez nich proklamowane zapadało głęboko w nasze serca i przemieniało nasze życie, zbliżając nas do
Boga.

Dwunastoosobowa grupa Dziewczęcej Służby Maryjnej również została zasilona przez siedem nowych kandyda-

tek. Od początku września dziewczynki
spotykały się na wspólnych spotkaniach
aby poznawać zasady przynależności
i działania, jakie czekają je w grupie Maryjnej. Podstawą formacji jest naśladowanie Maryi w codziennych prostych
czynnościach. Cały program pracy nad
sobą zamyka się w pięciu zadaniach
Dziecka Maryi. Dziewczynki zostały
przyjęte uroczyście na Mszy świętej
w tym samym dniu co kandydaci na ministrantów.

Liczymy na to, że wszystkie grupy działające przy naszej parafii będą się nieustanie rozwijały – rosły w liczbę i siłę.
Niech to stanie się również tematem
naszych częstych modlitw, aby dzieci
i młodzież naszej parafii wzrastała
w klimacie pobożności i zaangażowania
w prace duszpasterskie.

