
1 

       Kraków, 01.09.2017 r. 

 

Drodzy Rodzice, 

Drogie Rodziny oraz Kochani Moi Ministranci. 

 Bóg w swym zamiarze pozwala nam rozpocząć nowy rok formacji 

ministranckiej w naszej parafialnej wspólnocie. Cieszę się, że będę mógł nadal 

sprawować opiekę duchową nad Wami - drodzy Chłopcy i nad Wami - drodzy mi 

Rodzice. 

 Drodzy Ministranci. 

 W tym roku pragniemy dalej kontynuować nasze spotkania formacyjne, których 

tematem będzie hasło: „Bogu dziękujcie - ducha nie gaście”. Będziemy naszą uwagę 

koncentrować nad potrzebnymi i niezbędnymi cechami prawdziwego ministranta 

takimi jak: otwartość, szczerość, zaufanie i życzliwość.  Ministrant to człowiek                     

o otwartym sercu, szczerym i obdarzającym zaufaniem nie tylko swoich najbliższych 

ale nade wszystko Pana Boga. Proszę przy tym Was drodzy Rodzice, by Wasz 

przykład otwartości, szczerości w relacjach rodzinnych  był dla Waszych synów,  

szkołą uczenia się szczerego i ufnego otwarcia się na działanie Boga w ich sercach. 

 Temu będą służyły spotkania formacyjne i spotkania integracyjne Rodziców                  

i ministrantów. Proszę Was – drodzy Ministranci przyjmijcie ten kolejny rok służby                

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

powołał do bycia ministrantami i Was potrzebuje. On Wam ufa i was szczerze kocha. 

Nawet gdy czasem odchodzimy o NIEGO. Jemu zależy na Was. Niech nie gaśnie                
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w Was starszych i Was młodszych ministrantach zapał służby. Dajcie z siebie 

wszystko dla Jezusa.  

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 dalej szczególną uwagę na sprawę spowiedzi 

Waszych synów, czystość stroju liturgicznego i ubioru niedzielnego /zwłaszcza butów/ 

a także sprawę środowych nowenn, by systematycznie chodzili według grafiku.  

 Niech wspólnym uwielbieniem będą także dalej 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. Zapraszam Was samych rodziców,  na adoracje, które 

organizuję zawsze w pierwsze poniedziałki każdego miesiąca /najbliższa adoracja 

11.09 o godz. 21.30 - w kaplicy/ . Może czasem brak czasu na modlitwę i zawsze 

pośpiech. Jest ku temu okazja by porozmawiać w ciszy i spokoju z Jezusem. 

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

we wspólne dzieło budowania Wspólnoty Ministranckiej przy naszej parafii. Pragnę 

byśmy w tym roku wspólnie: i Rodzice i ministrancie razem się gdzieś wybrali. 

Potrzebna jest nam wspólna integracja. Drodzy Rodzice - Pan Was potrzebuje, 

Waszego serca  i zaangażowania. Zapraszam Rodziców na pierwsze wspólne 

spotkanie 18.09 /poniedziałek / o godz. 20.00. Niech nikogo z Was Rodzice nie 

zabraknie. Zawsze w tej jedności jest siła. 

 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       


