
 

 

1. Ministrant Roku 2016/2017 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Szymon Baryła pw. Św. Jana Chrzciciela - Przemyśl - Archikatedra 

Opiekun 

Ks. Jacek Zarzyczny 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Sumiennie i gorliwie wypełnia swoją posługę w parafii. Wzorowo wypełnia obowiązki ministranta. Jest zawsze 
gotowy do współpracy z innymi. Angażuje się w uroczystości parafialne. Pomaga innym. Z wielką starannością 

przygotowuje się do każdej Eucharystii. Często korzysta z sakramentu pokuty. Jest dobrym kolegą i przykładnym 
ministrantem. 

 

2. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Patryk Bębenek pw. św. Józefa - Munina 

Opiekun 

Ks. Grzegorz Kolano 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Świadectwem swojego życia służy jako ministrant w kościele. Regularnie przystępuje do sakramentów św. Gorliwie 
podejmuje posługę liturgiczną. Bierze udział we wszystkich uroczystościach parafialnych i spotkaniach diecezjalnych. 

Reprezentuje parafię w archidiecezji. Jest otwarty na potrzeby innych. 
 

3. Ministrant Roku  

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Piotr Błażejowski pw. Narodzenia NMP – Sanok - Czerteż 

Opiekun 

Ks. Jacek Magoń 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest gorliwym i pobożnym ministrantem zaangażowanym w liturgię. Aktywnie uczestniczy w konkursach 
tematycznych i turniejach sportowych. Jest wrażliwy na potrzeby innych. Należy do scholii parafialnej wraz z nią 

występuje na koncertach.  
 

4. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Kacper Buczkowski pw. MB Częstochowskiej - Krówniki 

Opiekun 

Ks. Bogusław Kielar 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Z wielką gorliwością przygotowuje się do każdej Mszy św.. Reprezentuje parafię  w spotkaniach i turniejach. Jest 
otwarty na potrzeby drugiego człowieka. Jest osobą spokojną i opanowaną. Zawsze można na niego liczyć. 

Niejednokrotnie poświęca swój czas dla innych. 

 

 



5. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Szymon Bulanda pw. św. Jana Chrzciciela – Przemyśl - Archikatedra 

Opiekun 

Ks. Jacek Zarzyczny 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Sumiennie i z dużym zaangażowaniem pełni posługę przy ołtarzu. Daje dobry przykład swoim kolegom. Chętnie 
włącza się w przygotowania do uroczystości parafialnych od strony liturgicznej. Ma dobre serce i lubi pomagać 

innym. Jest odpowiedzialny i sumiennie wywiązuje się ze swoich obowiązków podczas Mszy św. Jest wzorem dla 
kolegów. Reprezentuje parafię w różnych spotkaniach. Lubi pomagać innym. 

 

6. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Kacper Chrobak pw. św. Jadwigi Śląskiej - Hurko 

Opiekun 

Ks. Janusz Paszek 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Z  wielkim zaangażowaniem uczestniczy we Mszy św. Cieszy się dobra opinią w środowisku. Jest uczynny. Posiada 
wiedzę z zakresu liturgii. Jest dobrym kolegą. 

 

7. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Mateusz Czercowy pw. św. Stanisława Bpa -  Wólka Pełkińska 

Opiekun 

Ks. Jan Pasieka 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest wzorowym ministrantem. Daje świadectwo wiary w kościele, parafii, szkole i domu. Regularnie przystępuje 
do sakramentów świętych i codziennie uczestniczy we Mszy św. Świadczy pomoc rówieśnikom i młodszym 

ministrantom i mobilizuje ich do gorliwej służby liturgicznej. 
 

8. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Bartłomiej Czerkawski pw. Św. Stanisława Kostki  - Bircza 

Opiekun 

Ks. Bożydar Sztank 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest wzorowym ministrantem. Regularnie przystępuje do sakramentów św. Wyróżnia się szczególna gorliwością w 
podejmowaniu posług liturgicznych w parafii. Daje świadectwo wiary w kościele i poza jego murami. Chętnie 

pomaga innym. Ma wzorowe zachowanie w szkole oraz celującą ocenę z religii. Cieszy się dobra opinia w 
środowisku parafialnym. 

 

9. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Mateusz Gardziel pw. św. Mateusza - Gniewczyna 

Opiekun 

Ks. Grzegorz Rogoz 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest sumienny, pracowity, wiarygodny, posłuszny. Pełni funkcje lektora. Interesuje się sportem. Angażuje się w 
Turnieje sportowe. Dba o swoją formacje liturgiczną.  Jest wrażliwy na krzywdę innych.  Sumiennie przygotowuje 

liturgię i dba o jej piękno. 



10. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Bartłomiej Gdula pw. Zwiastowania Pańskiego - Leżajsk - OO. Bernardyni 

Opiekun 

o. Klaudiusz Baran 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Wyróżnia się gorliwością w  wypełnianiu obowiązków przy ołtarzu. Systematycznie przystępuje do sakramentów 
świętych. Pogłębia znajomość liturgii. Brał udział w Kursie Lektora i Ceremoniarza. Bierze udział w turniejach piłki 

nożnej. Angażuje się w czasie uroczystości parafialnych. Pomaga młodszym ministrantom i organizuje działania dla 
swoich rówieśników. 

 

11. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Rafał Gondek pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara - Przeworsk - Gorliczyna 

Opiekun 

Ks. Roman Kocaj 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Wyróżnia się obowiązkowością i wysoką kulturą osobistą. Siły czerpie z Sakramentu pokuty  Eucharystii. Sumiennie i 
gorliwie wypełnia obowiązki ministranta. Cechuje go pobożność i głęboka wiara. Interesuje się sportem. Jest 

otwarty na potrzeby innych i chętnie im pomaga. 
 

12. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Karol Goś pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Zapałów 

Opiekun 

Ks. Robert Rakoczy 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Wzorowy ministrant i lektor. Zawsze można nie niego liczyć. Ma wszechstronne zainteresowania. Uczestniczy w 
olimpiadach, turniejach sportowych. Włącza się w przygotowania akademii i wieczornic religijnych i patriotycznych. 

Pomaga innym. Jest pracowity i sumienny. Angażuje się w parafii.  
 

13. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Dawid Grzeszczak pw. św. Michała Archanioła - Zarzecze 

Opiekun 

Ks. Piotr Sobolak 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest sumienny, wzorowo spełnia swoje obowiązki. Przestrzega wyznaczonych dyżurów. Jest wzorem dla innych 
kolegów. Nie opuścił ani jednej cotygodniowej zbiórki. Bierze udział w turniejach sportowych dla ministrantów. 

 

14. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Kamil Habrat pw. Św. Piotra i św. Jana z Dukli - Krosno 

Opiekun 

Ks. Piotr Pernal 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Wzorowy, sumienny i obowiązkowy lektor. Daje doby przykład życie młodszym kolegom. Rozmodlony a zarazem 
radosny, aktywny, wyróżniający się inicjatywą. Brał udział w Forum Charyzmatycznym. Czynnie angażował się w 

przebieg rekolekcji ŚDM w Krakowie. Reprezentował parafię w Turnieju Piłki Nożnej   
 



15. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Jakub Kazimierz pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - Leszno 

Opiekun 

Ks. Piotr Gosztyła 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest sumiennym, gorliwym ministrantem, żywo zainteresowanym liturgią. Interesuje się sportem. Za każdym razem 
można na niego liczyć przy różnego rodzaju zajęciach w parafii. Z wielkim oddaniem pochyla się nad Słowem Bożym. 

Swoją postawą daje świadectwo życia w bliskości z Jezusem.  
 

16. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Marcin Jasiński  pw. MB Bolesnej – Grzegorzówka - Wólka 

Opiekun 

Ks. Kazimierz Bochnak 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest wzorowym ministrantem. Regularnie przystępuje do sakramentów świętych. Wyróżnia się szczególna 
gorliwością w podejmowaniu posług liturgicznych w parafii. Daje świadectwo wiary w kościele i poza jego murami. 
Cieszy się dobra opinią w swoim środowisku. Mobilizuje swoim zachowaniem innych ministrantów do gorliwości. 

Brał udział w dekanalnym turnieju w piłce halowej. 
 

17. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Jakub Jenczalik pw. Miłosierdzia Bożego  - Jarosław 

Opiekun 

Ks. Robert Świtalski 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Aktywnie uczestniczy w liturgii Mszy św. Bierze udział w konkursach. Uczestniczył  w Kursie Ceremoniarza. Jest 
wyczulony na potrzeby tych wszystkich, których Pan Bóg stawia na jego drodze. Opiekuje się powierzoną mu grupą 

ministrantów. Jest odpowiedzialny i cieszy się zaufaniem duszpasterzy 
 

18. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Jakub Józefczyk pw. Św. Marcina  - Krościenko Wyżne 

Opiekun 

Ks. Paweł Mendyk 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest prezesem ministrantów. Pomaga prowadzić zbiórki, motywuje młodszych. Zna przebieg liturgii. Wyróżnia się 
codziennym zaangażowaniem, kulturą osobistą, pracowitością, wymaganiem od siebie, uczciwością, szacunkiem dla 

Kapłanów i  Kościoła. Dużo się modli, rozważa Słowo Boże. Regularnie korzysta z sakramentów św. Aktywnie 
uczestniczy w uroczystościach parafialnych. Bierze udział w konkursach, turniejach sportowych, wydarzeniach i 

pracach charytatywnych. 
 

 

 

 

 

 

 

 



19. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Oskar Józefczyk pw. Św. Katarzyny - Odrzykoń 

Opiekun 

Ks. Mariusz Niemiec 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Sumienny, chętny do pomocy, obowiązkowy i zaangażowany w przebieg liturgii. Służy swoją pomocą innym. 
Reprezentuje parafię w diecezji. 

 

20. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Michał Karp pw. Zwiastowania Pańskiego 
Leżajsk - OO. Bernardyni 

Opiekun 

o. Klaudiusz Baran 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest wzorowym ministrantem. Wyróżnia się gorliwością w wypełnianiu swoich obowiązków przy ołtarzu. Bardzo 
często uczestniczy we Mszy św. Systematycznie przystępuje do sakramentów świętych.  

 

21. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Karol Kawa pw. Św. Jana Apostoła - Przemyśl 

Opiekun 

Ks. Marcin Kapłon 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest wzorowym ministrantem. Zna bardzo dobrze liturgię. Pełni ważne posługi liturgiczne. Cieszy się szacunkiem i 
zaufaniem wśród rówieśników. Interesuje się sportem. Ma wrażliwe serce i chętnie pomaga innym. 

 

22. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Jan Koczera pw. Narodzenia NMP - Sanok 

Opiekun 

ks. Jacek Magoń 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest osoba spokojna i opanowaną. Jest dyspozycyjny i zawsze można na niego liczyć. Bierze udział w różnych 
wydarzeniach parafialnych. Lubi piłkę nożną. Niejednokrotnie poświęca swój czas dla innych. Należy do scholii 

parafialnej – gra na trąbce.  
 

23. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Kamil Konderek pw. św. Wawrzyńca - Rymanów 

Opiekun 

Ks. Zenon Feresz 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest wzorowym ministrantem. Regularnie przystępuje do sakramentów św. Wyróżnia się gorliwością w 
podejmowaniu posług liturgicznych w parafii. Daje świadectwo wiary w kościele i poza jego murami. Świadczy 

pomoc swoim rówieśnikom. Cieszy się dobrą opinią w środowisku parafialnym. Odznacza się dobrą wiedza 
dotyczącą znajomości liturgii.  

 



24. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Mateusz Kot pw. MB Szkaplerznej - Stubno 

Opiekun 

Ks. Paweł Tołpa 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Zawsze jest obecny na zbiórkach. Sumiennie przygotowuje liturgię i dba o jej piękno. Jest dyspozycyjny i zawsze 
można na niego liczyć. Cechuje go pobożność i głęboka wiara. Interesuje się sportem. Pomaga innym  na miarę 

swoich możliwości.   
 

25. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Szymon Kusek pw. Zwiastowania Pańskiego - Leżajsk - OO. Bernardyni 

Opiekun 

o. Klaudiusz Baran 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest wzorowym lektorem. Wyróżnia się gorliwością w wypełnianiu swoich obowiązków. Systematycznie przystępuje 
do sakramentów świętych. Troszczy się o swój rozwój i pogłębia znajomość liturgii. Uczestniczył w kursie Lektora, 
ceremoniarza. Brał udział w konkursie biblijnym. Reprezentuje parafię w turniejach piłki nożnej. Czynnie angażuje 

się podczas uroczystości parafialnych. 
 

26. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Łukasz Kuś pw. Przemienienia Pańskiego – Brzozów 

Opiekun 

Ks. Marek Szczepański 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest wzorowym ministrantem i lektorem. Prowadzi spotkania dla młodszych kolegów i grupę adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Wyróżnia się wzorową postawą w szkole i w kościele. Jako przyszły ceremoniarz przygotowuje i kieruje 

uroczystymi liturgiami w kościele. Uczestniczyła w SMAP - ie  i Pielgrzymce LSO do przemyskiej katedry. 
 

27. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Filip Kwoka pw. Bożego Ciała – Jarosław - Kolegiata 

Opiekun 

Ks. Marcin Klin 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest osoba pogodną, radosną i aktywnie włącza się w życie Parafii. Bierze czynny udział w ważnych wydarzeniach 
roku liturgicznego. Wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków. Chętnie angażuje się w pomoc przy parafii. 

Współorganizuje spotkania ministranckie. Bierze udział w konkursach biblijnych w szkole i dekanacie . Gra w 
reprezentacji ministrantów w piłkę nożną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Kacper Łamasz pw. Mikołaja Bpa - Wyszatyce 

Opiekun 

Ks. Andrzej Pokrywa 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Sumiennie wypełnia zadania ministranta. W ostatnim czasie dołączył do grona lektorów. Podjął opiekę nad młodszą 
grupą ministrantów prowadząc zbiórki. Daje dobry przykład. Jest systematyczny, odpowiedzialny, radosny, lubiany 

przez kolegów. Bierze na siebie odpowiedzialność za przygotowanie liturgii.  
 

29. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Konrad Maciąga pw. Niepokalanego Serca NMP - Pawłosiów 

Opiekun 

Ks. Tomasz Grabowski 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest gorliwym ministrantem i lektorem. Często służy do Mszy św. w tygodniu. Chętnie  służy pomocą w parafii. Brał 
udział we Mszy Krzyżma w Wielki czwartek w Katedrze. Reprezentuje parafię w konkursach biblijnych i turniejach 

piłki nożnej.  
 

30. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Rafał Marszał pw. Św. Stanisława Bpa – Łańcut - Fara 

Opiekun 

Ks. Rafał Borcz 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Bardzo aktywny i uczynny w życiu parafii. Pomaga w prowadzeniu spotkań ministrantów. Kulturalny i przykładny dla 
kolegów. Należy do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Podejmuje trud organizacji turniejów sportowych i 

kursów dla LSO. Brał udział w Kursie Ceremoniarza. Reprezentuje parafię w turniejach piłki nożnej.   
 

31. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Kacper Marszałek pw. św. Michała Archanioła - Surochów 

Opiekun 

Ks. Janusz Kowal 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest systematyczny. Potrafi przygotować właściwie liturgię Mszy św. Pełni funkcję lektora. Jest zdyscyplinowany i 
sumienny. Chętnie włącza się w zawody sportowe reprezentując parafię w Turnieju piłki nożnej. 

 

32. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Gabriel Mazur pw. Najświętszego Serca pana Jezusa - Gorzyce  Przeworskie 

Opiekun 

Ks. Marian Jagieła 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Sumiennie i gorliwie wypełnia obowiązki ministranta. Z wielką sumiennością przygotowuje się do każdej Eucharystii. 
Często korzysta z sakramentu pokuty. Stanowi wzór do naśladowania. W miarę możliwości uczestniczy w 

spotkaniach diecezjalnych. Jest otwarty na drugiego człowieka.  
 



33. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Łukasz Mazurek pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - Grzęska 

Opiekun 

Ks. Stanisław Ozga 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Z wielkim oddaniem służy do Mszy św. Pomaga w przygotowaniu uroczystości parafialnych. Swoim przykładem daje 
świadectwo wiary w kościele, parafii, szkole i domu. Ma dobre serce. Jest dobrym kolegą i przykładnym 

ministrantem. 
 

34. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Michał Midzio pw. św. Józefa Robotnika- Ustrzyki Dolne 

Opiekun 

Ks. Witold Orzechowski 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest prezesem LSO. Pełni posługę lektora. Pomaga w formowaniu młodszych ministrantów. Codziennie uczestniczy 
we Mszy św. Reprezentuje parafię w konkursach i turniejach sportowych. Włącza się w akcje charytatywne. 

Pomagał przy organizacji Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej.  
 

35. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Mateusz Misiewicz pw. Trójcy Przenajświętszej - Krosno 

Opiekun 

Ks. Leszek Nawracaj 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Pełni funkcję prezesa. Pomagał przy organizacji Spotkania Młodych. Uczestniczy w Oazie, wyjazdach rekolekcyjnych 
jako animator. Uczestniczy w konkursach na szczeblu ogólnopolskim. Prowadzi spotkania dla kandydatów do 

ministrantury. Członek Róży Różańcowej. Sumienny i odpowiedzialny. Cieszy się autorytetem wśród kolegów. Jest 
lubiany i pomocy w parafii.   

 

36. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Sławomir Nowak pw. św. Jana Kantego - Żołynia 

Opiekun 

Ks. Damian Rokosz 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Sumiennie wypełnia swoje obowiązki. Jest lektorem i Psałterzystą. Regularnie przystępuje do sakramentów św. Jest 
gorliwym ministrantem i daje piękne świadectwo wiary młodszym ministrantom. Brał udział w 8olimpiadach o 

Wielkich Polakach. Jest uzdolniony muzycznie. Uczestniczy i udziela się w pielgrzymkach. Bierze udział w 
Przeglądach Pieśni Religijnych. Jest wolontariuszem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Oliwia Oleszko pw. Wniebowzięcia NMP - Torki 

Opiekun 

Ks. Mieczysław Sobiło 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Wyróżnia się sumiennością w wypełnianiu swojej posługi. Jest wzorem dla innych. Uczestniczy w życiu parafii i 
chętnie włącza się w różne spotkania. Dzieli się swoją wiedza z innymi. Jest radosna i otwarta na potrzeby drugiego 

człowieka.  Bezinteresownie pomaga innym. 
 

38. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Dawid Pakosz pw. Zwiastowania Pańskiego Leżajsk - OO. Bernardyni 

Opiekun 

O. Klaudiusz Baran 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest wzorowym lektorem. Uczestniczył w Kursie Lektora. Brał udział w konkursie biblijnym. Wyróżnia się gorliwością 
w wypełnianiu swoich obowiązków przy ołtarzu. Systematycznie przystępuje do sakramentów świętych. Troszczy się 

o swój rozwój i pogłębia znajomość liturgii poprzez udział w kursie  Ceremoniarza. Angażuje się w życie parafii. 
 

39. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Paweł Pietrycki pw. Narodzenia NMP – Sanok - Sanoczek 

Opiekun 

Ks. Jacek Magoń 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Wzorowo uczestniczy w spotkaniach. Wyróżnia się postawą na liturgii. Należy do scholii parafialnej i wraz z nią 
występuje na koncertach. Uczestniczył w Turnieju Piłki Nożnej i Pielgrzymce Ministrantów do katedry w Wielki 

Czwartek.  
 

40. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Fabian Pliszak pw. św. Jana z Dukli -  Przemyśl 

Opiekun 

Ks. Mariusz Michalski 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Sumiennie wywiązuje się z obowiązków ministranckich. Włącza się w przygotowanie asysty liturgicznej. Uczestniczy 
w życiu parafii i chętnie włącza się w różne spotkania. Poprzez swoją życzliwości i otwartość ma dobry kontakt  z 

kolegami. 
 

 

41. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Krystian Pluta pw. Narodzenia NMP - Hyżne 

Opiekun 

Ks. Grzegorz Jakubik 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Wzorowo wypełnia obowiązki lektora. Służy w czasie Mszy św. obrzędowych. Pomaga  w prowadzeniu zbiórek 
LSO. Angażuje się w prace na rzecz parafii. Jest sumiennym, wrażliwym i pomocnym lektorem i członkiem KSM-u. 

Bierze udział w uroczystościach diecezjalnych, dekanalnych i parafialnych, konkursach LSO na szczeblu 
ogólnopolskim oraz w rozgrywkach w piłkę halową.  



42. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Jan Pokrywka pw. Wniebowzięcia NMP - Zagórz 

Opiekun 

Ks. Grzegorz Kwitek 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest osoba na która zawsze można liczyć. Chętnie i gorliwie wypełnia swoje obowiązki ministranta. Jest wzorem 
sumienności dla młodszych ministrantów. Chętnie podejmuje posługę lektora. Służy pomocą nie tylko przy ołtarzu 

ale także w sprawach codziennych. Chętnie angażuje się w życie parafii. Jest mocno zaangażowany w przygotowanie 
10 rocznicy koronacji cudownego obrazu matki Bożej Zagórskiej. 

 

43. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Maks Potoczny pw. Wszystkich Świętych - Blizne 

Opiekun 

Ks. Rafał Rusinek 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest obowiązkowy w swoich dyżurach. Wzbudza szacunek i zaufanie swoich kolegów. Reprezentuje parafię w 
konkursach. Jest dobrym kolegą i chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami. Wyróżnia się kulturą osobistą. 

Przygotowuje się do podjęcia posługi lektora. 
 

44. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Miłosz Rusin pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
Czarna k/ Ustrzyk Dolnych 

Opiekun 

Ks. Adam Świsterski 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Systematycznie przystępuje do sakramentu spowiedzi. Uczestniczy w nabożeństwach. Codziennie służy do Mszy św. 
Zawsze  obecny na zbiórce ministranckiej. Bierze udział w wydarzeniach w Diecezji – był w katedrze w Wielki 

Czwartek. Reprezentował parafię w Turnieju Mikołajkowym Piłki Halowej i Konkursie biblijnym.  
 

45. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Jakub Skawina pw. NMP Nieustającej Pomocy – Przemyśl 

Opiekun 

Ks. Łukasz Pałacki 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Sumiennie i gorliwie wypełnia obowiązki ministranta. Cechuje go pobożność i głęboka wiara. Interesuje się sportem. 
Jest  otwarty na potrzeby innych. Pomaga formować młodszych ministrantów. Włącza się w różne działania w 

parafii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



46. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Michał Skomra pw. św. Mikołaja Bpa – Kraczkowa 

Opiekun 

Ks. Dariusz Główczyk 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest obowiązkowy, sumienny i pracowity. Angażuje się w  życie parafii i włącza się w przebieg uroczystości 
parafialnych. Reprezentuje parafię w diecezji. Włącza się w posługę innym. Zna zasady liturgiczne i wzorowo się  

wywiązuje z nich. Jest punktualny, pobożny i rozmodlony. Stale pracuje nad swoim charakterem i poważnie traktuje 
swoja służbę.  

 

47. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Patryk Smętek  pw. Przemienienia Pańskiego - Brzozów 

Opiekun 

Ks. Marek Szczepański 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest gorliwy i sumiennie wypełnia posługę liturgiczną. Jako ministrant uczestniczy we wszystkich zbiórkach. Daje 
dobry przykład swoim kolegom. Codziennie uczestniczy w Eucharystii. Wyróżnia go wzorowa postawa względem 

kolegów w kościele i szkole. Brał udział w pielgrzymce LSO do katedry. 
 

48. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Antoni Statek pw. Św. Antoniego Padewskiego - Sietesz 

Opiekun 

Ks. Paweł Głazowski 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Wzorowo wywiązuje się z obowiązków ministranckich. Żywo angażuje się w liturgię. Reprezentuje parafią w różnych 
dziedzinach. Swoją postawą daje dobre świadectwo innym. Jest sumiennym i dobrym kolegą i uczniem. Angażuje się 

w turnieje sportowe. Uczestniczył w Pielgrzymce LSO do Przemyśla.  
 

49. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Jakub Szczudlik pw. MB Królowej Polski - Zahutyń 

Opiekun 

o. Adam Jaworski 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest ułożony i sumiennie wypełnia swoje obowiązki. Cechuje go wysoka kultura osobista. Angażuje się w służbę przy 
ołtarzu w parafii i poza nią. Jest sumienny i koleżeński. Regularnie korzysta z sakramentów św.  

 

50. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Tomasz Wanio pw. Św. Piotra i Pawła - Medyka 

Opiekun 

Ks. Piotr Obłaski 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Sumiennie i z dużym zaangażowaniem pełni posługę przy ołtarzu. Daje dobry przykład swoim kolegom. Chętnie 
włącza się w przygotowania do uroczystości parafialnych od strony liturgicznej. Jest wrażliwy  na potrzeby innych.  
 



51. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Bartłomiej Wąsacz pw. MB Nieustającej Pomocy - Świętoniowa 

Opiekun 

Ks. Marian Ruszała 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest wzorem dla ministrantów w parafii. Z wielką sumiennością przygotowuje każda liturgię i czytania. Chętnie 
pomaga w pracach porządkowych przy kościele. Interesuje się sportem. Ma dobre serce i pomocną dłoń. 

 

52. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Nikodem Wiprzycki pw. Św. Brata Alberta – Jarosław - Szówsko 

Opiekun 

Ks. Zbigniew Szymański 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Jest wzorem dla młodszych ministrantów. Szczery, pomocny, kulturalny, taktowny. Służy codziennie do Mszy św. 
Uczestniczy w Pielgrzymkach LSO. Bierze udział w konkursach religijnych i zawodach sportowych. Należy do 

harcerstwa.  
 

53. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Wojciech Zabłocki pw. Św. Andrzeja Apostoła - Kalników 

Opiekun 

Ks. Władysław Hajduk 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Cieszy się autorytetem wśród ministrantów i dobra opinią w środowisku parafialnym. Z wielki  zaangażowaniem i 
starannością pełni posługę przy ołtarzu. Bierze udział w spotkaniach diecezjalnych LSO. Jest otwarty na potrzeby 

innych. Pomaga młodszym kolegom. 
 

54. Ministrant Roku 

Imię i nazwisko kandydata Parafia 

Kacper Ziemlak pw. Narodzenia NMP - Jaksmanice 

Opiekun 

Ks. Roman Słota 

Szczególne wyróżnienie kandydata 

Wzorowo wypełnia swoje obowiązki. Jest dyspozycyjny i można na niego zawsze liczyć. Daje dobry przykład 
młodszym. Reprezentuje parafie w Diecezji. Ma otwarte serce i dobry charakter. Służy swoją pomocą innym. 

 

 


