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Czuwanie 
 

Panie w zagłębieniu rąk  
zapaliłem lampkę skromną i słabą.  

Płomyk tli się zdany na łaskę  
podmuchów wiatru i zimna.  

Trzymam go w drżących dłoniach.  
Wiem, że jest nietrwały,  

jak i ci, co go niosą. 
Nietrwały jak ogień naszych 

postanowień,  
naszych obietnic i naszych przyjaźni,  

które zużywają się w żarnach 
codzienności 

 
Gdybyś wiedział Boże mój,  

jak na Ciebie czekam.  
Moje oczy słabną od patrzenia w niebo  
i błądzą czasem szukając horyzontu. 

 
Ale wiem, że po drugiej stronie, 

Ty również stoisz 
i czekasz. 

Ty również wyruszasz w drogę, 
bo każde spotkanie jest drogą 
ku wzajemnemu poznaniu. 
Tylko przybądź, mój Boże! 

ADWENT

Adwent  każdemu  katolikowi  w 
Polsce kojarzy się on nierozłącznie ze  
świętami  Bożego  Narodzenia.  W tej  
uroczystości  Kościół  przypomina  
nam wielką,  radosną  prawdę  o tym, 
że  Syn  Boży  przyjął  ludzkie  ciało 
i jako oczekiwany Mesjasz przyszedł,  
aby  wyzwolić  człowieka  z  niewoli  
grzechu  i  ciemności  śmierci.  Jezus  
Chrystus narodził  się  z  Maryi  Dzie-
wicy  w  betlejemskiej  stajni.  Jego 
przyjście na świat było poprzedzone 
przepowiedniami  proroków,  którzy  
wzywali naród żydowski do nawró-
cenia i oczekiwania na Mesjasza.

Adwent rozpoczyna nowy rok ko-
ścielny i obejmuje 4 kolejne niedziele.  
Rozpoczyna się  między 27 listopada 
a 3 grudnia, kończąc się w dzień Bo-
żego  Narodzenia.  W tym  czasie  nie 
zdobimy ołtarzy i świątyń kwiatami,  
szaty liturgiczne mają kolor fioletowy 
-  kolor  pokutny,  nie  śpiewamy 
"Chwała  na  wysokości  Bogu".  Co-
dziennie  przez  okres  Adwentu  od-
prawiane są Msze św. ku czci Maryi, 
w czasie których pali się świeca rorat -
nia.

 Wymownym symbolem Adwentu 
jest  wieniec  i  świeca  adwentowa. 
Światło  wskazuje  drogę,  rozprasza  
ciemności,  usuwa  lęk  i  stwarza  po-
czucie  bezpieczeństwa  i  wspólnoty.  
Światło jest znakiem obecności Chry-
stusa  "Światłości  Świata".  Światło 
czterech  kolejnych  świec  adwento-
wych  ma nas  doprowadzić  stopnio-
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wo  do  prawdziwego  "Światła" 
wschodzącego  w  Boże  Narodzenie.  
Zielone gałązki są symbolem nadziei,  
zwyciężającej śmierć. Wieniec adwen -
towy ma nam przypominać  o  rado-
snym czasie przygotowania adwento-
wego  do  zbliżających  się  świąt  
Bożego Narodzenia.

Adwent to również czas przygoto-
wania  świątecznych  niespodzianek 
dla najbliższych. To czas przygotowa -
nia  naszych  serc  na  przyjście  Dzie -
ciątka Jezus przez rekolekcje.

W naszym kościele, od jutra rozpo-
czynamy  Roraty,  czyli  Mszę  św.  ku 
czci Matki Bożej -  codziennie o godz.  
7.00. W sposób szczególny zaprasza-
my na tę Mszę we wtorki i czwartki 
młodzież, a dzieci, również  we wtor-
ki i czwartki o godz. 16.00.

Tegoroczne  Rekolekcje   adwento -
we  w  naszym  kościele  odbędą  się  
w dniach 

12 -14grudnia. Słowo Boże będzie  
głosił ks. misjonarz Tadeusz Niedzie-
la.  Już  dziś  zapraszamy do licznego 
uczestnictwa,  spowiedzi   i  komunii  
świętej.

OKIEM PROBOSZCZA

Drodzy Parafianie!

Rozpoczęliśmy  Nowy  Rok  Litur-
giczny.  Dziś  pierwsza  niedziela  Ad-
wentu.  Właściwą  postawą  Adwentu 
jest  czuwanie.  Każdy  może  i  powi-
nien zrobić sobie rachunek sumienia,  
jaki obszar jego życia wymaga szcze -
gólnego czuwania, szczególnej wraż -
liwości  i  troski.  „Czuwać  to  znaczy  
również  skupić  uwagę  na  tym,  co 
istotne,  a  najbardziej  ważny  w  na-

szym życiu jest Bóg”. Czas Adwentu,  
przypomina  także,  że  człowiek  mą -
dry buduje dom swego życia na ska-
le. Głupotą jest budować dom na ta-
kim gruncie, który nie daje pewności  
przetrwania  w  najtrudniejszych  
chwilach.  „Człowiek  mądry  buduje 
dom swego życia  na  skale,  a  budo-
wać  mądrze  można  we  wspólnocie, 
czyli w Kościele”. 

Drodzy,  chciałbym  Wam  życzyć, 
by czas Adwentu był  dobrym przy-
gotowaniem do przyjęcie Jezusa jako 
Bożej Dzieciny. Niech Msze św. rorat -
nie, rekolekcje, spowiedź adwentowa,  
czy  dobre  postanowienia,  będą  po-
mocą w tym dążeniu. 

Wdzięczni jesteśmy Panu Bogu za  
mijający Rok Liturgiczny. Dziękujmy 
za wszelkie dobro, które dokonało się  
w naszym życiu osobistym i  wspól-
notowym. Z pokorą przeprośmy Mi-
łosiernego Boga za wszelkie grzechy.

Dziękujmy  Matce  Najświętszej  
i św. Jakubowi Apostołowi, za opiekę  
nad naszą wspólnotą, za wszelkie do-
bro duchowe i materialne,   za para-
fian, którzy włączali  się  w życie na-
szego Kościoła.

Rozpoczynając  Nowy  Rok  Litur-
giczny,  zachęcam  Was  do  podjęcia 
trudu  głębszego  poznawania  Boga 
i formacji.  Przestrzegam  równocze-
śnie  przed  fałszywymi  prorokami,  
których „nie brakowało nigdy i   nie  
zabraknie”.  Zachęcam do zwrócenie 
szczególnej  uwagi  na  pomoc  Ducha 
św. w poznawaniu Boga, oraz na nie-
dziele,  które  są  Dniami  Pańskimi 
i powinny  być  czasem  modlitwy, 
kontaktu  z  Bogiem,  katolickim  pi-
smem,  oraz  wspólnym  odpoczyn-
kiem, który buduje więzi rodzinne. 
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Chciałbym  Was  prosić,  byśmy 
w tym czasie szczególnym, przed nie -
dzielną  Mszą  św. odmawiali  pacierz 
katechizmowy.  To  pozwoli  nam  na 
„stworzenie  podstaw wiedzy  religij -
nej,  bez której nie ma właściwej for -
macji”.

Proszę Was, Drogie, Parafialne Ro-
dziny, o codzienną modlitwę. 

Kończąc  życzę  sobie  i  Wam 
Wszystkim, abyśmy jako katolicy żyli  
tak,  by  każdy  spotkany  człowiek 
mógł w nas zobaczyć Chrystusa. 

                                         Z modlitwą 
                                      ks. Proboszcz 

                   Sławomir Szczodrowski

AKTUALNOŚCI
Rozpoczynamy  Adwent,  przypo-

minający  nam  o  zbliżających  się  
Świętach Bożego Narodzenia. W naj -
bliższym  czasie  zostaną  rozniesione 
w  naszej  parafii  opłatki  wigilijne. 
Niech nie zabraknie ich w żadnej ka-
tolickiej rodzinie.

W tym tygodniu przypadają: 

I czwartek, piątek i sobota miesią -
ca.  Zachęcamy  do  spowiedzi  I-piąt -
kowej. Spowiedź dla dzieci od godz.  
17.00. Różaniec Fatimski - sobota od 
godz. 15.30.

W następną niedzielę o godz. 17.00 
konferencja i zmiana tajemnic dla Ży-
wego Różańca, a o godz. 17.30 Ado-
racja Najświętszego Sakramentu z ra -
cji I niedzieli miesiąca.

Od  dzisiejszej  niedzieli,  o  godz.  
8:30 będziemy śpiewali Godzinki do 
NMP. Zapraszamy parafian do liczne-
go udziału w tej formie modlitwy.

O zbliżających też  Świętach Boże-
go  Narodzenia  świadczą  wigilijne 
świece  CARITAS.  Od następnej  nie -
dzieli  będzie  je  można  nabyć  
w kruchcie naszego Kościoła. 

08  grudnia  br.  przypada  Uroczy-
stość  Matki  Boskiej  Niepokalanego  
Poczęcia.  Jest  to   Dzień  Odpustu 
w pobliskich Kadynach.  Tradycyjnie,  
udamy  się  pieszo  do  kadyńskiego 
Kościoła.  Zapraszamy  chętnych  do 
uczestniczenia w tej pielgrzymce. 

12  grudnia  przypada  II  niedziela 
miesiąca i tradycyjne spotkanie dzieci  
pierwszokomunijnych,  oraz  ich  ro-
dziców.    

Z inicjatywy CARITAS Parafialnej, 
dnia  19  grudnia  organizujemy  spo-
tkanie opłatkowe dla wszystkich pa-
rafian.   O szczegółach będziemy in-
formować  w  ogłoszeniach 
parafialnych.

Oratorium  im.  św.  Jana  Bosko 
w Tolkmicku dziękuje za wsparcie fi-
nansowe  ich  działalności  wyrażone 
poprzez  zakup  zniczy  z  okazji  
Wszystkich Świętych, oraz flag z pol-
skimi barwami.

CMENTARZ     PARAFIALNY  

Ksiądz Proboszcz Sławomir Szczo-
drowski serdecznie dziękuje za złożo-
ne ofiary na Msze św. i wypominki za 
zmarłych, oraz do puszek na cmenta-
rzu. Zostały one przeznaczone na po-
trzeby, związane z prowadzonymi re-
montami  w tym miejscu. 

Przypominamy, o regulowaniu na-
leżności  za  kwatery  na  cmentarzu,  
także miejsc rezerwowanych dla sie -
bie lub rodziny. Taka opłata zostanie  
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odnotowana w księgach cmentarnych 
na kolejne lata. Zdarzają  się bowiem 
chętni,  do  wykupienia  wolnych 
miejsc  między  grobami,  być  może 
przeznaczonymi  dla  bliskich  osoby 
zmarłej,  leżącej obok. Może się  więc  
zdarzyć,  że zostanie ono zarezerwo-
wane  przez  kogoś,  kto  załatwi  nie -
zbędne formalności i będzie miał pra-
wo do takiej kwatery. 

Ponawia się prośbę o regulowanie  
należności za groby bliskich – po 20 
latach od śmierci, oraz za rezerwację  
wolnych kwater. 

KONKURSY DLA DZIECI

Ksiądz Proboszcz zaprasza wszyst-
kie  dzieci  do  udziału  konkursie 
„Znam  ewangelie adwentowe” pole-
gającym  na  wykonaniu  ilustracji  do 
jednej z ewangelii. Szczegółowych in -
formacji udzieli Pani Irena Olszewska  
– katechetka z Przedszkola i Pani Ga-
briela  Starostecka  –  katechetka  
w Szkole  Podstawowej.  Zapraszamy 
dzieci  do  licznego  udziału  w  tym 
konkursie.

Przypominamy  dzieciom,  że  za 
udział   w niedzielnych  Mszach  św.,  
oraz nabożeństwach, otrzymują puz -
zle, które po złożeniu wszystkich czę -
ści przedstawią obrazek z postacią ja -
kiegoś Świętego lub kolorowankę do  
pomalowania.  Za  prawidłowo  roz-
wiązania  dzieci  otrzymują  nagrody. 
Zachęcamy dzieci  do zbierania frag-
mentów  obrazków.

Jednocześnie  prosimy  Rodziców,  
by własnym przykładem motywowa-
li dzieci do uczestnictwa w niedziel-
nych Mszach św. i wskazanych Nabo-
żeństwach,  a  także  zachęcali   do 
zbierania części obrazków i składania  
ich w całość.

KTO MOŻE BYĆ RODZICEM 
CHRZESTNYM ?

Prawo  Kościoła  wymaga  aby 
przyjmujący chrzest, jeśli to możliwe,  
posiadał  chrzestnego  (por.  kan.  872 
KPK).  Dla  każdego  dziecka  należy 
wybrać  jednego  chrzestnego  lub 
chrzestną lub dwoje chrzestnych (por.  
kan. 873 KPK). 

Zadania chrzestnych są  w sposób 
jednoznaczny określone, ma on doro-
słemu  towarzyszyć  w  chrześcijań -
skim wtajemniczeniu, a dziecko wraz 
z  rodzicami  przedstawić  do  chrztu  
oraz pomagać, żeby ochrzczony pro-
wadził  życie  chrześcijańskie  odpo-
wiadające  przyjętemu  sakramentowi  
i  wypełniał  wiernie  złączone  z  nim 
obowiązki (kan. 872 KPK). Można po-
wiedzieć,  że  wymogi  stawiane  kan-
dydatom na chrzestnych wynikają  z  
charakteru ich zadań. Jeżeli rzeczywi -
ście mają być osobami odpowiedzial-
nymi za rozwój i życie wiary swego 
"chrześniaka",  sami  muszą  być  doj-
rzałymi  i  przykładnymi  świadkami 
wiary. Nie może więc dziwić, że Ko-
ściół  stawia im wysokie wymagania.  
Wynikają one z troski o odpowiednie 
wychowanie  religijne  osoby 
ochrzczonej, dokonujące się w sprzy-
jającej atmosferze dobrego przykładu  
dawanego przez najbliższych.

Zasadniczo wybór chrzestnych na -
leży  do  rodziców  dziecka,  którzy 
oczywiście  swoją  decyzję  mogą  do-
wolnie konsultować. Zadaniem dusz-
pasterza  jest  jedynie  sprawdzić  czy 
przedstawieni  kandydaci  spełniają  
warunki określone przez Kościół i za-
twierdzić  wybór  rodziców,  jeśli  nie  
ma zastrzeżeń.
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Warunki  te  zawiera  kan.  874  §1 
KPK. By móc być dopuszczonym do 
przyjęcia zadania chrzestnego należy:

- być wyznaczonym przez przyjmują -
cego  chrzest  (jeśli  jest  to  możliwe),  
jego rodziców, tego kto ich zastępuje,  
a  gdy ich nie ma,  przez proboszcza  
lub szafarza chrztu;
- posiadać wymagane do tego kwali -
fikacje oraz intencję pełnienia tego za-
dania;
-  mieć  ukończony szesnasty rok  ży-
cia, chociaż  biskup diecezjalny może  
określić inny wiek, a nawet proboszcz  
czy  szafarz  mogą  dla  słusznej  przy -
czyny  dopuścić  wyjątek  w  tym 
względzie;
-  być  katolikiem,  po I  Komunii  św., 
bierzmowanym,  prowadzić  życie  
zgodne  z  wiarą  i  odpowiadające  tej  
ważnej funkcji;
- nie być ojcem lub matką przyjmują -
cego chrzest;
-  być  wolnym od jakichkolwiek  kar  
kościelnych,  zgodnie  z  prawem wy-
mierzonych czy deklarowanych.

Skoro  kandydaci  na  chrzestnych 
winni  być  katolikami  wyznającymi 
swą wiarę życiem zgodnym z nauką  
Kościoła, nie może dziwić fakt, że nie  
dopuszcza się do pełnienia tej funkcji  
osób żyjących w związkach niesakra -
mentalnych, czy młodzieży, która od-
mawia  uczestnictwa  w  katechizacji  
mimo,  że  ze  względu na swój  wiek 
i naukę w szkole średniej powinna w 
niej uczestniczyć.

Instrukcja  duszpasterska  Episko-
patu o udzielaniu sakramentu chrztu  
św. dzieciom z 1975 r. określa pewne 
wymagania  jakie  stawia  Kościół  
duszpasterzom w relacji do potencjal -
nych chrzestnych. Powinni oni: 

-  doradzać  rodzicom,  by  szukali 
chrzestnych  wśród  bliższej  rodziny  
i sąsiadów;
-  przeciwstawiać  się  zwyczajom  za-
praszania  do  podjęcia  obowiązków  
rodziców  chrzestnych  przez  ludzi  
przygodnych,  dobrze  sytuowanych,  
którzy prawdopodobnie nie będą in -
teresowali  się  wychowaniem  religij -
nym dziecka;
- żądać, jeśli ich nie znają, odpowied-
niego świadectwa kwalifikacyjnego z 
parafii w której kandydaci na rodzi-
ców chrzestnych mieszkają.

Rozumiejąc  doniosłe  znaczenie 
chrzestnego w życiu osoby ochrzczo -
nej widzimy, że jego wybór nie może 
być  przypadkowy.  Trzeba  znaleźć  
kandydata,  który  dzięki  swojej  wie -
rze  i  sposobowi  życia  będzie  umiał  
dawać  właściwe  świadectwo  umac-
niające osobę  ochrzczoną  na jej  dro-
dze wiary. 

KIEDY NIE WOLNO 
PRZYJMOWAĆ KOMUNII 
ŚWIĘTEJ

Zdarza się  często, nawet w naszej  
wspólnocie,  że  do Komunii   świętej  
przystępują  osoby,  które  tego sakra -
mentu nie powinny przyjmować. Ka-
płani często wiedzą, kto nie powinien  
przystąpić  do  Stołu  Pańskiego,  lecz  
nie mogą tego okazać. Taka Komunia  
święta jest jednak świętokradzka.

Przypominamy  więc  na  łamach  
naszego  Informatora,  kto  nie  może  
przystępować do Komunii świętej!!!

Każdy ochrzczony, jeśli  tylko pra -
wo tego nie zabrania,  może i  powi-
nien  być  dopuszczony  do  Komunii 
świętej. Postawiono jednak pragnące -
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mu  przystąpić  do  Komunii  św.  pe-
wien istotny warunek: „możesz, jeśli  
Twoje postępowanie jest zgodne z na-
uką Kościoła". Prawo kanoniczne sta-
wia określone warunki, które należy 
spełnić, by móc przystąpić godnie do 
Stołu Pańskiego.  Najpierw,  jako wa-
runek  zasadniczy,  postawiono  ko-
nieczność  przyjęcia uprzednio sakra-
mentu chrztu św..

Następnie trzeba wymienić  waru -
nek równie oczywisty, jakim jest stan 
łaski uświęcającej, a więc wolność od 
grzechu  ciężkiego.  Kto  ma  świado-
mość  grzechu  ciężkiego,  nie  powi-
nien  bez  sakramentalnej  spowiedzi  
przyjmować  Komunii  św.  Może  się  
jednak zdarzyć, że zaistnieje jakaś po-
ważna  racja,  a  nie  ma  sposobności 
wyspowiadania  się.  Wtedy  mimo 
grzechu ciężkiego można by przyjąć  
Komunię Św., z tym że najpierw nale-
ży  wzbudzić  akt  żalu  doskonałego,  
zawierającego w sobie zamiar wyspo -
wiadania  się  jak  najszybciej.  Możli -
wości tej nie należy nadużywać, rezy-
gnując  beztrosko  z  okazji  
wyspowiadania się czy też nawet nie 
szukać takiej okazji. 

Doświadczenie uczy,  że niektórzy,  
np. przy okazji pogrzebu bliskiej oso -
by,  nie  szukając  możliwości  wyspo-
wiadania  się,  w  grzechu  ciężkim 
przystępują  do  Komunii  św.  Możli-
we, że gdyby nie przystąpili, ich po-
stawa  byłaby  zgorszeniem  dla  in-
nych, ale nie wolno zapomnieć o tym, 
że jeśli istnieje możliwość wyspowia-
dania  się,  to  wspomniane  złagodze-
nie  nie  obowiązuje  i  przyjmuje  się  
Ciało  Chrystusa  w  sposób  święto-
kradzki.

Kolejnym  warunkiem  przystępo-
wania  do  Komunii  św.  jest  wolność 

od   kar  kościelnych.  Kodeks  Prawa 
Kanonicznego,  w  odniesieniu  do 
wiernych świeckich,  wymienia  dwie 
takie kary:  ekskomunikę  i  interdykt,  
jeśli zostały wymierzone lub zadekla-
rowane  przez  kompetentną  władzę.  
Żadna z tych kar nie wyklucza ukara-
nego ze wspólnoty Kościoła, lecz ma 
doprowadzić do jego poprawy. 

Ekskomunika zabrania: jakiegokol -
wiek udziału w posługiwaniu - wy-
konywaniu  funkcji  w  sprawowaniu 
Ofiary eucharystycznej lub w jakich-
kolwiek  innych  obrzędach  kultu;  
sprawowania  sakramentów  oraz 
przyjmowania  sakramentów.  Inter-
dykt zabrania jakiegokolwiek udziału 
w sprawowaniu Ofiary eucharystycz-
nej oraz przyjmowania sakramentów.

Do Komunii św. nie powinni przy-
stępować także ci, którzy żyją w jaw -
nym grzechu ciężkim.  Jak  łatwo się  
domyślić, wspomniany przepis doty-
czy  m.in.  tych ochrzczonych,  którzy  
żyją w związkach cywilnych czy nie-
formalnych,  a  są  zobowiązani  na  
mocy chrztu św. do przyjęcia sakra-
mentu małżeństwa, który łączy zaślu-
bionych w sposób nierozerwalny do 
końca życia jednego z nich. Małżon-
kowie  niesakramentalni  nie  mogą  
przystępować do sakramentów świę -
tych,  ale  powinni  nadal  czynnie 
uczestniczyć w życiu Kościoła.  

Ważne  jest,  by  dzieci  wychowali  
w wierze chrześcijańskiej przez budo-
wanie atmosfery religijnej w rodzinie  
i dawanie dobrego świadectwa życia.  
Jest to m.in. droga przygotowania do 
pełnego pojednania się  z  Bogiem, w 
godzinie naszej śmierci, bo w niebez-
pieczeństwie śmierci każdy grzesznik  
może otrzymać rozgrzeszenie.
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ŻYCZENIA

21 listopada br. uczestniczyliśmy w 
naszym mieście w wyborach Burmi-
strza i radnych.  

Panu Andrzejowi Lemanowiczowi 
– Burmistrzowi Miasta i Gminy Tolk-
micko, oraz wszystkim radnym, gra -
tulujemy  zaufania  mieszkańców 
i wyboru  na  przedstawicieli  naszej  
władzy. 
Życzymy  wszystkim  dużo  zdro-

wia, cierpliwości, wytrwałości, wielu 
sukcesów osobistych,   zawodowych ,  
społecznych,  w  tej  codziennej,  nie -
zwykle trudnej i mozolnej pracy.  

Szczęść Wam Boże.

                       Ksiądz Proboszcz 
Sławomir Szczodrowski, 

                 Księża Współpracownicy 
                       i tolkmiccy parafianie

WĘDRÓWKI PO DIECEZJI 
ELBLĄSKIEJ

PARAFIA p.w. św. MIKOŁAJA
BISKUPA w POGRODZIU 

Neogotycki  Kościół p.w. św. Miko-
łaja Biskupa w Pogrodziu został wy-
stawiony w latach 1778-79, w miejsce  

pierwotnego  kościoła  z  XIV  w.  Po-
święcony był w roku 1880, konsekro-
wany  8  maja  1883.   Parafia  została 
erygowana w 1365 r. Opiekę duszpa-
sterską w tej parafii sprawują salezja-
nie. 

Wewnątrz  kościoła  zostało  zacho-
wane  zabytkowe  wyposażenie  min.  
ambona z 1650r. i obraz św. Mikołaja,  
pędzla Józefa Korzeniewskiego.

W  pobliżu  znajduje  się  Kaplica 
eklektyczna,  wybudowana na cmen-
tarzu zmarłych podczas zarazy szale -
jącej  na  Pomorzu w roku 1709.  We-
wnątrz  kaplicy  można  zobaczyć  
oryginalny,  neobarokowy  ołtarzyk  
z ludową figurą Madonny.

Służyć chcę Tobie
wyznanie ministranta

Boska moc ukryta
przed prostym ludem
co wierzy w łaskę nieba
by w dzień każdy przyjmować
święte ciało i krew
w postaci chleba i wina
a ta woń ziół i kadzidła
w gęstym kłębie dymu
łączy lud litanią 
do królewskiego serca
zaś ja służąc w białej szacie
pochylam głowę przed Tabernakulum
bo chcę czcić ten święty majestat
co od lat wielu mnie prowadzi
przez życie trudne i krótkie
by nieść świadectwo prawdzie
by słowem boskim przemawiać
do serc ludzkich niepokornych
póki tylko dam radę
póki starczy mi sił i młodości służąc  
ku boskiej chwale...
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NOWI MINISTRANCI W 
NASZEJ WSPÓLNOCIE

21  listopada  br.,  w  Uroczystość  
Chrystusa Króla Wszechświata, para -
fianie z naszej wspólnoty przeżywali 
jeszcze  inne,  podniosłe  wydarzenie.  
Oto w szeregi ministrantów postano-
wiło  wstąpić  siedmiu  kandydatów. 
Na Mszy św. o godz. 12:00, w obecno-
ści Rodziców, ks. Proboszcz Sławomir 
Szczodrowski  włożył  im  pierwsze,  
białe komże. 

Po twarzach chłopców widać było, 
jak wielkie jest to dla nich przeżycie.  
Uroczyście oświadczyli, że służbę mi-
nistrancką uważają za swoje  powoła -
nie i zaszczyt. 

Przyrzekli też Panu  Bogu, że będą  
służyli przy Jego ołtarzu z wiarą i ra-
dością, a obowiązki ministranta będą  
wypełniali sumiennie. 

Pod przyrzeczeniem złożyli  swoje  
podpisy. 

Również  Rodzice  złożyli  swoje 
podpisy  pod  prośbą  o  przyjęcie  ich 
synów do grona ministrantów, zobo-
wiązując się jednocześnie do pomocy 
w tej służbie Bogu. 

Tego dnia  starsi  ministranci  z  na-
szej parafii zaprezentowali się w no-
wych  strojach,  zakupionych  przez 
Księdza Proboszcza.

Życzymy nowym i tym starszym
ministrantom, by służba Bogu dawała  

im wiele radości w życiu.
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