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       Kraków, 10.09.2016 r. 

 

Drodzy Rodzice, 

Drogie Rodziny oraz Kochani Moi Ministranci. 

 Boża Opatrzność pozwala nam rozpocząć nowy rok formacyjny, w którym 

pragniemy poprzez służbę przy Ołtarzu Pana Jezusa jeszcze mocniej poczuć Jego 

bliskość i tą bliskością się nasycić.  

 Drodzy Ministranci. 

 W tym roku pragniemy dalej kontynuować nasze spotkania formacyjne, których 

tematem będzie hasło: „Błogosławieni miłosierni – albowiem oni miłosierdzia 

dostąpią”. W tym też duchu będziemy zgłębiać na naszych spotkaniach sprawę 

związaną z miłosierdziem czynionym każdego dnia wobec innych.  Ministrant to 

człowiek o otwartym sercu i spieszący z miłosierdziem wobec innych. Proszę zatem 

Was drodzy Rodzice, by Wasz przykład troski o innych - o serce dzielące sie miłością 

wobec drugiego człowieka a nade wszystko wobec Waszych synów, był szkołą 

uczenia się miłosierdzia. 

 Pragniemy także nasze wysiłki formacyjne skoncentrować, na sakramencie 

Eucharystii czyli Mszy świętej. To jest dla nas Wszystkich dar Boga i Jego 

niezgłębionej miłości i miłosierdzia wobec nas. Mała broszurka: „O Mszy świętej 

najprościej” - będzie dla Waszych synów pomocą w  formowaniu swego wnętrza                     

i jeszcze głębszym zrozumieniu czym jest Msza święta. 
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 Proszę Was – drodzy Ministranci przyjmijcie ten kolejny rok służby z radością, 

nie zniechęcajcie się ale starajcie się otwierać Wasze serca na Jezusa. ON Was 

powołał do bycia ministrantami i Was potrzebuje. Nie zamykajcie Waszych rąk i serc 

na pomoc. Niech w tym roku formacji doskonali się w Was pragnienie pomocy innym, 

zwłaszcza nowym ministrantom, którzy wstępują dopiero na drogę służby przy 

Ołtarzu. 

 Drodzy Rodzice. 

 Pragnę Wam z całego serca podziękować za dotychczasową pomoc, bez Was 

nie dał bym rady angażować tych Waszych synów do wspólnego dzieła przy ołtarzu. 

Proszę Was zwróćcie w tym roku zwrócili dalej szczególną uwagę na sprawę 

spowiedzi Waszych synów, czystość stroju liturgicznego i ubioru niedzielnego 

/zwłaszcza butów/ a także sprawę środowych nowenn, by systematyczne chodzili 

według grafiku. 

 Niech wspólnym uwielbieniem będą także Msze święte wraz z Wami w kaplicy 

św. Józefa według całorocznego harmonogramu. Zapraszam Was Kochani Rodzice na 

te msze święte, abyśmy wspólnie wychowywali waszych synów we wspólnocie 

ministranckiej.  

 Was Kochani Ministranci proszę, odpowiedzcie na tę prośbę i włączcie się we 

wspólne dzieło budowania Wspólnoty Ministranckiej przy naszej parafii. Pan Was 

potrzebuje, Waszego serca i zaangażowania. 

 Na Wszystkich Was oczekuję, za Was się modlę i powierzam Wasze Rodziny 

wstawiennictwu Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Dominika - Patrona 

Wspólnoty Ministranckiej. 

 

      Z modlitwą i błogosławieństwem 

      ks. Marcin Meres - opiekun       


