Służymy odświętnie, pamiętajmy o uroczystym stroju!
Nastały ciepłe dni. Przypominam, że do służby nie przychodzimy w krótkich spodenkach, ani tzw. rybaczkach.
Koszulka powinna mieć przynajmniej krótki rękaw. Nie przychodzimy do służby z gołymi stopami.
Zbliżają się wakacje, jak wiemy służba tygodniowa w wakacje jest nieco inna. Proszę się pośpieszyć z decyzjami abyśmy mogli
spokojnie
rozpocząć
wakacje!
Każdy
zapisuje
się
na
tydzień
służby.
Nie
zapisujemy
się
tam,
gdzie miejsce jest zajęte. Nie przyjmuję usprawiedliwień typu: "mnie nie ma przez całe wakacje".
W czasie wakacji – służba w trybie wakacyjnym. Mamy wybrany termin i przez tydzień od poniedziałku do soboty
przychodzimy na zapisaną godzinę 7.00 lub 18.00. Każdy ministrant przynajmniej raz służy przez
w czasie wakacyjnym. W niedziele wakacyjne służymy jak w ciągu roku według rozpiski i grup niedzielnych!

tydzień

Proszę powoli konsultować terminy z rodzicami.
Pamiętamy ciągle, że wakacje nie są czasem wolnym od Pana Boga, ani od służby przy ołtarzu.
Pamiętamy o modlitwie codziennej, Spowiedzi św. i Mszy św.

8 czerwca

Święcenia dk. Piotra Kłonowskiego
Msza św. o godzinie 10.00 w kościele seminaryjnym w Opolu

9 czerwca

Pierwszy dzień Odpustu Parafialnego
Służba obowiązkowa. Obowiązuje strój galowy. To wielkie święto w naszej parafii - nie zawiedźmy!
Bądźmy odpowiedzialni za służbę przy Ołtarzu Pana Jezusa. Suma odpustowa będzie połączona z procesją.

10 czerwca

Drugi dzień Odpustu Parafialnego
Służba obowiązkowa. Obowiązuje strój galowy. Msza św. wieczorna będzie połączona z procesją.

19 czerwca

Zakończenie roku szkolnego
O godzinie 8.00 Msza święta na zakończenie roku, wszyscy służą, każdy zdąży do szkoły.
Przyjdź podziękować Panu Jezusowi za cały rok szkoły i prosić o piękne wakacje!

20 czerwca

Boże Ciało
Wszyscy bieżemy udział w procesji Bożego Ciała. Strój galowy. Jesteśmy gotowi już o godz. 9.00,
ponieważ o 9.30 wyrusza procesja. Msze św. w Boże Ciało, jak w niedzielę (jedyny wyjątek – nie ma Mszy św.
o godz. 10.00). Służba według rozpiski, którą ustalimy na najbliższej zbiórce.
Przypominam, że Boże Ciało zobowiązuje nas także do uczestnictwa we Mszy św., a nie tylko w procesji.

21 - 26 czerwca

Pielgrzymka Ministrantów i Marianek do Włoch
Wszystkie szczegóły podane były na spotkaniu organizacyjnym z rodzicami.
Jeżeli są jeszcze jakieś pytania - zapraszam do kontaktu.
Do 15 czerwca proszę wpłacić 70 Euro.

27 czerwca

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała
Służymy na Mszy świętej o 18.00, a później biezemy udział w procesji, na zakończenie Oktawy Bożego Ciała.

13 - 17 sierpnia

Piesza Pielgrzymka do Częstochowy
Może warto się wybrać? Przecież masz o co prosić! To piękna przygoda. Czas na zapisy!

15 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej
Msze św. jak w niedzielę, pamiętamy o służbie wg planu niedzielnego.

27 – 28 sierpnia

Diecezjalna Pielgrzymka LSO na Górę Św. Anny
Powinna ona być świętem wszystkich ministrantów, których ma połączyć: wspólna modlitwa, formacja,
rywalizacja sportowa i zabawa. Będzie ona podsumowaniem całorocznej formacji a jednocześnie wstępem do
nowego roku formacyjnego. Dobrze, aby było wielu przedstawicieli z naszej parafii. Zapisy u mnie do końca lipca.

"Zapraszam ministrantki, ministrantów i lektorów do wzięcia udziału w tegorocznych rekolekcjach - obozach
wakacyjnych. Mają one charakter formacyjno-wypoczynkowy. Każdy obóz będzie prowadzony przez kapłana opiekuna
LSO i kleryków Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu." – ks. Zygfryd Waskin
Propozycje wyjazdów:
Wakacje na Mazurach (Gościnie Sumowo) z wyjazdem na Litwę (tj. Wilno).
Dla ministrantów od VII klasy szkoły podstawowej wzwyż.
Termin: 15.07.-21.07.2019, Koszt: 650 zł
Prowadzą: ks. Paweł Chyla i ks. Zygfryd Waskin
Rekolekcje w Nysie (Dom Misyjny Dobrego Pasterza Misjonarzy Werbistów)
Dla ministrantów starszych klas szkoły podstawowej (roczniki: 2003-2006)
Termin: 8.07.-15.07.2019, Koszt: 420 zł
Prowadzi: ks. Michał Ludwig
Rekolekcje w Nysie (Dom Misyjny Dobrego Pasterza Misjonarzy Werbistów)
Dla ministrantów szkół podstawowych (do kl. VI włącznie)
Termin: 11.08.-18.08.2019, Koszt: 420 zł
Prowadzą: ks. Zygfryd Waskin i ks. Paweł Chyla
Zgłoszenia do dnia 22 czerwca br. na adres diecezjalnego duszpasterza LSO.
Tel.: 77 487 91 56 z podaniem: imienia i nazwiska, numeru PESEL i adresu uczestnika. Decyduje kolejność zgłoszeń.

TERMINY ZBIÓREK
08.06.2019 godzina 16:00
Ćwiczenie służby na Odpust

Miesiąc czerwiec poświęcony
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
– codziennie 15 minut przed wieczorną
Mszą Świętą krótkie nabożeństwo.
Wszyscy, którzy mają w danym dniu służbę
obowiązkowo uczestniczą w tym nabożeństwie.

15.06.2019 godzina 10:00
Ćwiczenie służby na Boże Ciało
19.06.2019 godzina 19:00
Ćwiczenie służby na Boże Ciało
Przygotowania do Bożego Ciała
13.07.2019 godzina 10:00
Zbiórka Wakacyjna
20.07.2019 godzina do ustalenia
Zbiórka Wakacyjna wyjście do kina
24.08.2019 godzina 10:00
Zbiórka Wakacyjna
31.08.2019 godzina 10:00
Zbiórka Wakacyjna na dobry
początek nowego roku szkolnego

Pamiętamy o rocznej składce 25 zł.
Pieniądze zbierają: Miłosz Ryzner i Jan Mincewicz.
Kto nie może zapłacić proszę zgłosić się osobiście.

Przypominam! Każdy ministrant służy przynajmniej dwa razy w tygodniu:
Raz w dzień powszedni i raz w niedzielę.
Czasami wypada służba dodatkowa.
Proszę pamiętać, że do służby przy ołtarzu sami się zobowiązaliśmy.

