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Już wkrótce  
8.07.2017 Piesza pielgrzymka do Sośnicy – zbiórka o godz. 5.45 w kościele w Mrozowie. Info na str. 4 
8.07.2017 II Turniej Rycerski o Mizerykordię Kasztelana Zamku w Wojnowicach. Info na str. 4 

 

Dnia 10 czerwca b.r. podczas Mszy św. w kościele pw. 
Świętego Krzyża bp Jacek Kiciński pobłogosławił  
i promował na wyższe stopnie formacyjne 160 lektorów 
Słowa Bożego i 60 ceremoniarzy. Wśród nich nie zabrakło 
ministrantów z naszej parafii. Dominik Zięcina i Maksy-
milian Kozyra zostali ceremoniarzami, a Michał Majewski 
lektorem. Ceremonia zakończyła całoroczny etap formacji 
tej grupy Liturgicznej Służby Ołtarza. Zanim dostąpili 
zaszczytnego tytułu lektora i ceremoniarza, wszyscy 
musieli wykazać się szczegółową wiedzą z zakresu liturgii, 
znajomości Mszału Rzymskiego oraz innych nabożeństw 
liturgicznych nabytą w czasie specjalnych kursów, które 
odbywały się przy Katedrze Wrocławskiej. 

Podczas homilii biskup zwrócił się do ministrantów 
słowami „Czuwajcie nad tym, co zostało wam powierzone, 
ufajcie Jezusowi i bądźcie Jego świadkami. (…) Im bardziej 
jesteśmy związani z ołtarzem, tym bardziej powinniśmy 
całą naszą ufność pokładać w Jezusie Chrystusie” 

„Po to przyjmujemy posługę lektora i ceremoniarza, aby 
być świadkami Jezusa Chrystusa. Dzisiaj zostajecie 
obdarzeni przez Kościół wielkim zaufaniem nie po to, 
byście panowali, by was widziano, by wam się kłaniano.  
 
Jesteśmy posłani po to, by 
pokazywać dzisiejszemu 
światu, że człowiek, który 
ufa, gdy oddaje swoje życie 
Jezusowi Chrystusowi, jest 
człowiekiem szczęśliwym  
i czuje się posłany, by usz-
częśliwiać innych.” – dodał. 

 

Bp Jacek Kiciński podziękował obecnym kapłanom, 
opiekunom nowych lektorów i ceremoniarzy w ich 
parafiach. „Dziękuję za troskę o ministrantów, o lektorów, 
o ceremoniarzy. To są osoby, na które w życiu parafialnym 
zawsze możecie liczyć, a zwłaszcza przy okazji Świąt 
Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, gdzie ceremoniarze 
są nieodzowni, a lektorzy potrzebni”. Prosił też o dalszą 
opiekę i formację, zwłaszcza liturgiczną i duchową. 

Zwracając się do rodzin lektorów i ceremoniarzy, zaz-
naczył, że ten dzień jest ich świętem. Podkreślił, że to 
wielka radość zobaczyć swoich synów tak blisko ołtarza. 

Posługa lektora i ceremoniarza pozwala na dojrzalsze 
uczestnictwo w celebracjach liturgicznych. Do zadań 
ceremoniarza należy przygotowanie liturgii i jej poprawny 
przebieg. Odpowiada on bezpośrednio po celebransie za 
poprawność liturgii. Musi posiadać dużą wiedzę dotyczącą 
przepisów liturgicznych Funkcją lektorów jest czytanie 
fragmentów Pisma Świętego podczas Mszy św., wezwań 
modlitwy powszechnej, komentarzy mszalnych, mogą 
także wykonywać psalmy responsoryjne. 

Obecnie w gronie LSO naszej parafii jest czterech 
ceremoniarzy i dwóch lektorów. 

Źródło: gość.pl 
 

Nowe promocje w LSO 

Dnia 1 czerwca Kino na Prowincji odnotowało rekordową 
frekwencję! Z okazji Dnia Dziecka odbyły się dwa seanse 
dla dzieci z Przedszkola w Miękini. Pierwszy, pełny dzieci 
autobus przyjechał ok. 9. W pierwszej kolejności w za-
jęciach wzięły udział przedszkolaki  z młodszych grup. 
Obejrzały serię filmów z Lolkiem i Bolkiem oraz Reksiem  
z płyty „Mali ogrodnicy”. Kolejna tura dzieci to grupy 
starszaków, które obejrzały film pt. „Jak wytresować 
smoka”. Od dawna świetlica nie przeżywała takiego 
„oblężenia”. Było głośno i radośnie. Jednak największym 
zainteresowaniem wszystkich dzieci cieszył się popcorn, 
którym częstowała instruktorka świetlicy, pani Ewa. 
 
 

 

Dzień Dziecka w Kinie na Prowincji 


