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LEKTORZY
MIERZESZYŃSCY 2013

Bracia i Siostry!

Dzisiaj, w niedzielę, 24 listopada 2013 roku
obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. Kończymy także Rok Wiary. To święty
czas refleksji i modlitwy przeżyty z Ojcem Świętym
Benedyktem XVI i Franciszkiem. Dzisiaj także swoją
modlitwą i ofiarą wspomagamy Gdańskie Seminarium
Duchowne. Gościmy w naszej parafii kleryka III roku,
tegoż seminarium, Pawła Warkusa. Modlimy się
gorąco o powołania kapłańskie z naszej wspólnoty
parafialnej. W czasie obecnej Mszy świętej przeżyjemy
również obrzęd przyjęcia do wspólnoty lektorów
Mateusza Górskiego i Jakuba Peplińskiego. Otoczmy
ich naszą serdeczną modlitwą, aby godnie i święcie
wykonywali przyjętą dziś posługę.

Mateuszu, Jakubie!

Wśród tych, którzy mają udział w apostolskim
posłannictwie głoszenia Słowa, macie i wy zająć miejsce
jako lektorzy świętego Kościoła Chrystusowego. Za chwilę
zostaniecie dopuszczeni do najwyższego stopnia służby
ministranckiej, do służby i stopnia lektora.

Zadaniem lektora jest czytanie Pisma świętego w
zgromadzeniu liturgicznym wiernych. Pismo święte jest
słowem Boga. Przez usta lektora rozbrzmiewa więc słowo
Boga samego. Bóg sam przemawia przez lektorów. Jakże
wielką, świętą i zaszczytną jest więc wasza funkcja.

Starajcie się więc usilnie o to, aby czytać lekcje z Pisma
świętego głośno, wyraźnie i jasno, aby wszyscy wierni,
obecni w kościele, mogli was dobrze słyszeć. Przygotujcie
się więc zawsze pilnie i starannie do czytania słowa
Bożego.

Starajcie się także, aby w to, co czytacie ustami, wierzyć
w sercu swoim i poświadczać uczynkami. Niechaj życie
wasze będzie uczciwe i czyste, jak tego oczekują wierni
od tych, którzy są w Kościele wywyższeni do czytania
Słowa Bożego.

Macie głosić Chrystusa, który jest Światłością i Życiem
świata. Niech więc światłość prawdy Chrystusowej, która
będzie na ustach waszych, wyrazi się także w życiu waszym.
W ten sposób i życie wasze stanie się światłością w myśl
słów Chrystusa Pana: Tak niechaj świeci wasze światło
przed ludźmi, aby widzieli dobre wasze uczynki i chwalili
Ojca waszego, który jest w niebie (por. Mt 5,16).

*   *   *

A teraz prośmy Boga Ojca, aby pobłogosławił tych
kandydatów: Mateusza Górskiego i Jakuba Peplińskiego
na lektorów. Niech gorliwie wypełniają powierzone im
obowiązki, głoszą Chrystusa i oddają chwałę Ojcu, który
jest w niebie.

Boże, źródło światłości i dobroci, Ty posłałeś swojego
Syna, Słowo życia, aby objawił ludziom tajemnicę Twojej
miłości, pobłogosław tych wybranych do posługi
lektorów. Spraw, aby nieustannie rozważając Twoje
Słowo, zostali przez nie ukształtowani i wiernie
przekazywali je swoim braciom. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.

*   *   *

A teraz poświęcę wasze lektorskie szaty liturgiczne.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Który stworzył niebo
i ziemię. Módlmy się:
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Mateuszu, przyjmij tę Księgę świętą i otaczaj ją
szacunkiem zewnętrznym i wewnętrznym, czytając z
niej ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Amen.

Jakubie, przyjmij tę Księgę świętą i otaczaj ją
szacunkiem zewnętrznym i wewnętrznym, czytając z
niej ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Amen.

Mateusz.
Boże wszechmogący, który przyjąłeś mnie do

godności lektora, wylej miłościwie na mnie
błogosławieństwo swoje, bym wyraźnie czytał to, co
się w Kościele czyta, i uczynkami to stwierdzał. Racz
pobłogosławić mnie, Panie święty, Ojcze
wszechmogący, wieczny Boże, bym częstym czytaniem
pouczony i wprawiony głosił to, co się ma czynić,
uczynkiem stwierdzał to, co głoszę tak, abym przez
obydwie czynności służył Kościołowi świętemu
przykładem świątobliwości. Przez naszego Pana,
Jezusa Chrystusa, Twego Syna, który z Tobą żyje i
króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez
wszystkie wieki wieków. Amen.

Proście jeszcze teraz sami Boga wszechmogącego,
aby udzielił wam łaski wytrwania na drodze swoich
przyjętych obowiązków.

Jakub.
Dziękując Bogu za łaskę powołania do służby

lektorskiej, przyrzekamy powierzone zadania wypełniać
gorliwie i sumiennie; przyrzekamy czytać wyraźnie
Słowo Boże i według niego żyć. Amen.

Panie, Boże nasz, uświęć + te szaty lektorskie
przeznaczone na wyłączną służbę Twoją. Spraw, aby ci,
którzy je będą nosić, godnie wypełniali zadania
wynikające z przyjętej posługi. Niech święte czynności
liturgii Kościoła, staną się dla nas zapowiedzią udziału w
liturgii, do której pielgrzymujemy. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
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Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie. Niedziela, 24 listopada
2013 roku. Od lewej: Mateusz Górski, Krzysztof Pepliński, ks. Andrzej Sowiński,
Adam Dąbkowski, Jakub Pepliński, Kamil Pepliński, Marcel Szymikowski, Mariusz
Czerwiński, Paweł Gaładyk i kl. Paweł Warkus.


