Drodzy ministranci i lektorzy, trwa Rok Kapłański, w którym
rozważamy tajemnicę kapłaństwa. Jezus Chrystus, Najwyższy
i Wieczny Kapłan, ustanowił sakrament kapłaństwa i nowy kult,
związany ściśle z misją Kościoła, polegającą na kontynuowaniu
na ziemi Jego zbawczego dzieła. Moi drodzy, służąc do Mszy
św., nie tyle jesteście pomocnikami kapłanów, ile jesteście sługami Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana. Patron tego roku,
św. Jan Maria Vianney, mówił, że „gdyby nie było sakramentu
kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana wśród nas. Kto bowiem włożył
Go do tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął wasze dusze do społeczności Kościoła,
kiedyście się narodzili? Kapłan. Kto karmi je, by miały siłę do ziemskiego pielgrzymowania. Kapłan. A kiedy dusza popadnie w grzechy, kto wskrzesi ją do życia? Kto
przywróci jej spokój sumienia. Tylko kapłan. Nie znajdziecie na ziemi żadnego dobra, które pochodzi od Boga, żeby za nim nie stał kapłan”. Moi drodzy, módlcie się
zatem za księży pracujących w Waszych parafiach i o nowe powołania kapłańskie
i zakonne. Z taką prośbą zwraca się do nas w tym roku papież Benedykt XVI.
Przed nami nowy rok szkolno-katechetyczny. Niech w nauce i codziennym postępowaniu przyświecają Wam zasady ministranta i lektora, które mówią o tym, że
przez swoją pilność i sumienność trzeba stawać się przykładem dla innych oraz że
swoją chrześcijańską postawą wszędzie należy budzić prawdziwą radość. Zarówno
ministrant, jak i lektor – podobnie jak kapłan – winien starać się być niejako „drugim Chrystusem”.

Papieskie Dni Młodych. W Papieskich Dniach Młodych w Starym Sączu (22-29
czerwca 2009 r.) wzięła udział grupa czternastu ceremoniarzy. Ich zadaniem było
przygotowanie wszelkich asyst liturgicznych przy papieskim ołtarzu.
Oazy wakacyjne. W czasie wakacji odbyło się sześć turnusów oazowych, organizowanych dla ministrantów i lektorów przez
Duszpasterstwo LSO. Odbyły się w kilku
ośrodkach: Żegiestowie Zdroju, Jurkowie
k. Dobrej oraz w nadbałtyckim Pobierowie.
Wzięło w nich udział ok. trzystu osób. O swoich przeżyciach podczas „Wakacji z Bogiem”
opowiedzieli nam ich uczestnicy:
„Na oazie nauczyłem się, że powinniśmy
głosić wiarę w jedynego Boga i nie bać się go
wyznawać. Czułem, że Bóg jest ze mną i że
mnie nigdy nie opuści” (Jan Mozdyniewicz,
parafia św. Jana Chrzciciela w Łącku).
„Oaza była dobrze zorganizowana. Była
połączeniem wypoczynku z modlitwą. Zarówno moderator, jak i animatorzy stanowili
dla mnie przykład. Bardzo podobały mi się
wieczorne czuwania, które spędzaliśmy na
rozmowie z Bogiem” (Szymon Katra, parafia św. Jana Chrzciciela w Radłowie).
„Była to już moja jedenasta oaza, jednak
dzięki jej uczestnikom i różnym związanym
z nią wydarzeniom zostanie mi na długo
w pamięci. Atmosfera na oazach jest niepowtarzalna. Oazowicze zawsze są chętni do
wspólnej modlitwy, nauki czy zabawy. Posługa animatora, choć wiąże się z licznymi
obowiązkami, to jednak daje dużo satysfakcji. Wszystkich zachęcam do wyjazdu na
oazę” (Sacha Marek, parafia Dobrego Pasterza w Tarnowie).
„Oaza to czas spotkania z Bogiem, ale dla animatorów to także czas pracy. Daje
ona dużo radości. Cieszę się, że jako animator na oazie, która zawsze jest dla mnie
wielkim przeżyciem, mogłem nie tylko dać innym cząstkę siebie, ale także wiele
wziąć od młodszych kolegów. Byłem zbudowany ich postawą, widząc, jak chętnie
włączają się w różne prace i diakonie” (Tomasz Bryndal, parafia św. Maksymiliana
w Tarnowie).

(Audiencja generalna, 1 sierpnia 2001 r.)

Tym razem prosimy o odpowiedź na dwa pytania:
1. Jakie są rodzaje ukłonów?
2. Kto jest patronem Roku Kapłaństwa?
Odpowiedzi należy przesyłać listownie lub pocztą elektroniczną do końca października
2009 r. na adres podany w stopce redakcyjnej.
Kalendarium liturgiczne:
8 września – uroczystość Narodzenia NMP, głównej patronki diecezji
14 września – święto Podwyższenia Krzyża
18 września – święto św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży
Październik – nabożeństwa różańcowe
1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych
2 listopada – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
22 listopada – uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (Dzień LSO)

Redakcja:

„Mówiłem o przyjaźni
z Jezusem. Jakże byłbym
zadowolony, gdyby z tej
przyjaźni wyrosło coś więcej! Byłoby
rzeczą piękną, gdyby niektórzy z was
odkryli powołanie do kapłaństwa! Jezus
Chrystus potrzebuje pilnie młodych, którzy wspaniałomyślnie i bez ograniczeń
oddadzą się Mu do dyspozycji. A ponad-

to, być może Pan powoła niektóre z was,
dziewczęta, do wstąpienia na drogę życia
konsekrowanego, by służyć Kościołowi
i braciom. Również tych, którzy zapragną
zawrzeć związek małżeński, posługa ministranta poucza, że autentyczna jedność
musi zawsze zawierać w sobie gotowość
do wzajemnej i bezinteresownej służby”.

I N F O R M A C J E

Ukłon – oznacza cześć i szacunek dla osób i rzeczy poświęconych Bogu.
Rozróżnia się dwa rodzaje ukłonów: pochylenie głowy i pochylenie
ciała (por. OWMR 275). Pochylenie głowy. Ciało pozostaje wyprostowane, a lekki skłon wykonuje się tylko głową. Ręce powinny
być złożone. Podczas skłonu wymawia się imiona trzech Osób
Boskich, imię Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i świętego, na
którego cześć odprawia się Mszę św. Gest ten należy wykonać
przed rozpoczęciem czynności liturgicznej i po jej zakończeniu,
a także podczas przyjmowania błogosławieństwa.
Pochylenie ciała. Należy je wykonać głęboko, całym
tułowiem. Ręce pozostają złożone. Ukłon taki celebrans składa w czasie określonych modlitw mszalnych. Razem z kapłanem ministranci
wykonują go w następujących okolicznościach: w czasie Wyznania
wiary na słowa: „I za sprawą Ducha Świętego”; oddając cześć ołtarzowi, na którym nie ma Najświętszego Sakramentu; przed rozpoczęciem czynności okadzenia i po jej zakończeniu. Gestu tego nie
czynią ministranci, którzy niosą krzyż, świece i ewangeliarz.

1. Dni Formacji Ministrantów (Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach) odbędą się
w następujących terminach:
– dla lektorów starszych oraz młodzieży męskiej zaangażowanej w działalność ruchów
i stowarzyszeń katolickich:11-13 września 2009 r.,
– dla ministrantów starszych (klasa VI szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalne):
18-20 września,
– dla ministrantów młodszych (klasy III-V szkoły podstawowej): 25-27 września.
Chęć udziału w Dniach Formacji należy zgłosić w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego.
2. „Warsztaty liturgiczne” dla ceremoniarzy wszystkich roczników odbędą się
w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym „Arka” w Gródku nad Dunajcem w dniach
25-27 września 2009 r. Swój udział należy zgłosić do 15 września w Wydziale Duszpasterstwa Młodzieży. Można to zrobić telefonicznie: tel. (0-14) 63-17-390. Podczas
„Warsztatów liturgicznych” ceremoniarze z rocznika 2008/2009 otrzymają krzyże.
3. Kurs Ceremoniarzy dla lektorów (Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach): I sesja:
16-18 października, II sesja: 20-22 listopada 2009 r. Przewidzianych jest pięć sesji, we
wszystkich udział jest obowiązkowy. Kartę uczestnictwa należy pobrać w Wydziale
Duszpasterstwa Młodzieży.
4. Szkoła Animacji Misyjnej w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie odbędzie się
w następujących terminach: od 23-25 października (I stopień, cz. 1.), 18-20 grudnia
(II stopień, cz. 2). Zgłoszenia przyjmuje Wydział Misyjny.
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