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PAPIEŻ FRANCISZEK SPOTKAŁ SIĘ Z MINISTRANTAMI Z CAŁEJ EUROPY
W dniach od 1 do 7 sierpnia 2015 r. grupa 14 lektorów z naszej diecezji pod opieką ks. Łukasza Polniaszka  pielgrzymowała do Rzymu na 
XI Międzynarodowe Spotkanie Ministrantów pod hasłem „Oto ja, poślij mnie”. 2 sierpnia chłopcy wzięli udział w modlitwie Anioł Pański 

z Ojcem Świętym Franciszkiem na placu Świętego Pio-
tra. 4 sierpnia uczestniczyli  w nieszporach, w których 
wzięło udział 10 tysięcy ministrantów, przybyłych 
do Rzymu z ponad 23 krajów świata, między innymi 
z Włoch, Austrii, Niemiec, Szwajcarii, Portugalii, Fran-
cji, Belgii, Luksemburga, Chorwacji, Serbii, Rumunii, 
Węgier, Słowacji, Polski. Zwracając się do chłopców, 
Ojciec Święty Franciszek podkreślił istotę posługiwa-
nia ministranta. Oto fragmenty z przemówień papie-
ża Franciszka do ministrantów:

F O T O K R O N I K A
W czasie wakacji odbyły się turnusy oazowe dla mi-
nistrantów w następujących ośrodkach: w Krynicy 
Zdroju, w Kołobrzegu oraz w Gródku nad Dunajcem. 
Wzięło w nich udział 250 chłopców. Wielu ministran-
tów wzięło też udział w oazach organizowanych przez 
Ruch Światło-Życie, misyjnych czy też parafialnych.

Oazy rekolekcyjne w Polsce są dziełem Sługi Boże-
go ks. Franciszka Blachnickiego. Pierwsza dwutygo-
dniowa oaza dla ministrantów została zorganizowana 
przez ks. Blachnickiego w 1954 roku w Bibieli. Naj-
ważniejszym punktem dnia oazy jest Msza Święta. Każdy dzień rozpoczyna się i kończy mo-
dlitwą. Na program składają się „szkoła liturgiczna”, „szkoła modlitwy”, „szkoła śpiewu”, spo-
tkania w grupach, zajęcia sportowo-rekreacyjne, „wyprawa otwartych oczu” – tj. wycieczka 
terenowa, np. po górach. Oazy rekolekcyjne dla służby liturgicznej nie są tylko jakąś jedno-
razową akcją duszpasterską, ale stałą metodą pracy. Oaza nadaje swoistą dynamikę odnowie 
życia liturgicznego, które później uczestnicy przenoszą na parafie do grup ministranckich 
i lektorskich, młodzieżowych i dorosłych.

„Ministrant nie zachowuje wiary dla siebie, ale dzieli się nią. Jest świadkiem, iż wiara może nadać nowy kierunek naszym 
krokom, że ona nas czyni wolnymi i mocnymi, abyśmy byli gotowi i zdolni do misji (…). Dziękuję za waszą dyspozycyjność 
w służeniu przy ołtarzu Pańskim, ta służba związana jest ściśle z wychowywaniem w wierze i do miłości bliźniego. Dziękuję 
również za to, że nieustannie odpowiadacie Bogu tak, jak uczynił to prorok Izajasz: «Oto jestem, poślij mnie» (…). Wy, drodzy 
ministranci, im bliżej będziecie ołtarza, im bardziej będziecie pamiętali o tym, aby rozmawiać z Jezusem w codziennej mo-
dlitwie, im bardziej będziecie się karmić słowem i Ciałem Pańskim, tym bardziej będziecie umieli iść ku bliźniemu, niosąc mu 
w darze to, co otrzymaliście, wkładając z waszej strony w ten dar entuzjazm i radość, jaka została wam ofiarowana”.

Robert Bryg, Artur Gondek, ks. Grzegorz Rzeźwicki
ul. Urszulańska 9/3A, 33-100 Tarnów, tel. 14 62-61-444,
internet: www.lso.diecezja.tarnow.pl, e-mail: grzezwic@diecezja.tarnow.pl
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Kalendarium duszpasterstwa lsO

11-13 września – błogosławieństwo ceremoniarzy roczni-
ka 2014/2015 (Gródek nad Dunajcem)

18-20 września – Dni Formacji Ministrantów (Ciężkowice)
25-27 września – Dni Formacji Lektorów (Ciężkowice)
16-18 października – I sesja Kursu Ceremoniarza i Anima-

tora Liturgicznego (Ciężkowice)
23 października (piątek), godz. 15.00 – spotkanie deka-

nalnych duszpasterzy LSO z Księdzem Biskupem 
(Kuria diecezjalna)

SZKOŁA LITURGICZNA
Obmycie rąk – lavabo 
(łac. lavabo = „myję”). To 
symboliczny gest liturgicz-
ny, który jest wykonywa-
ny podczas przygotowania 
darów. Jego sens wyjaśnia 
prośba celebransa: „Obmyj 
mnie, Panie, z mojej winy 
i oczyść mnie z grzechu mo-
jego”. Ten gest oznacza pra-

gnienie wewnętrznego oczyszczenia, wolności od grzechu i wszel-
kiej nieprawości. Ręce są obrazem działania, a ich umycie wskazuje 
na szlachetność czynów. Dzięki temu oczyszczeniu celebrans, któ-
ry sam podlega słabościom, w imieniu całego zgromadzenia, może 
z czystym sercem zwrócić się ku Bogu, który jest święty.

Oaza w Gródku nad Dunajcem

Oaza w Kołobrzegu

Oaza w Krynicy


