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Stąd wyjdzie 

moja chwała!

	 												W
	1844	r.,	ki

edy	ks.	Jan
	Bosko	pos

zukiwał	sta
łego	miejsc

a

															
											dla

	swojego	or
atorium	pr

zyśnił	mu	s
ię	pewnej	n

ocy	sen,	

															
w	którym	z

obaczył	Ma
tkę	Bożą.	

				„-	Spójrz
	-	powiedzi

ała.

			Spojrzałe
m	i	zobacz

yłem,	wspa
niały	strzel

isty	kościół
.	W	środku

	znajdował
a	się	biała 

wstęga,	na	
której	napi

sano	wielki
mi	literami

:	Oto	mój	d
om,	stąd	w

yjdzie	moja
	chwała. 

Zapytałem,
	co	to	wszy

stko	ma	zn
aczyć.

-	Wszystko
	zrozumies

z	-	odpowie
działa	mi	-	

kiedy	oczam
i	ciała	zoba

czysz	to,	co
	teraz	widz

isz	

oczami	um
ysłu”.	

Rok	późnie
j	ks.	Bosko

	miał	inny	
sen:

„Wydawało
	mi	się,	że	

znajduję	się
	na	ogromn

ej	równinie
	pełnej	niez

liczonej	rze
szy	chłopcó

w.	

Obok	mnie
	ujrzałem	P

anią,	która
	rzekła	do	m

nie:

-	W	tym	m
iejscu,	gdzi

e	sławni	m
ęczennicy	T

urynu:	Aw
entyn,	Solu

tor	i	Oktaw
iusz	ponieś

li	

swoje	męcz
eństwo…	N

a	tej	ziemi,
	która	zosta

ła	skropion
a	i	uświęco

na	ich	krw
ią	–	chcę, 

						aby	Bó
g	został	uw

ielbiony	w	
sposób	szcz

ególny.

													T
o	powiedzi

awszy,	post
awiła	stopę

	na	miejscu
	męczeństw

a	i	dokładn
ie	mi

															
		je	wskaza

ła.	Zobaczy
łem	wtedy	

ogromny	k
ościół,	dok

ładnie	w	m
iejscu	

															
							męcze

ństwa	Świę
tych	z	Legi

onu	Tebea”
.



           „Bycie blisko ołtarza 
to doświadczenie 
znane w sposób 
szczególny mini- 
strantom i księżom. 

W maju i czerwcu 
przybywa w Kościele 

wielu nowych mini-
strantów, diakonów i  

kapłanów. Dobry jest więc 
to czas, aby podzielić się tym, 

co dobrego w życiu przynosi bli-
skość ołtarza. Zacząłem jej doświadczać od pierwszych 
zbiórek dla kandydatów na ministrantów. Pamiętam 
jak ćwiczyliśmy z grupą kolegów służbę przy ołtarzu. 
Podobały mi się te spotkania, bo to, czego uczył 
nas ksiądz charakteryzowało się pewnym porządkiem 
i wymagało współpracy. Po zbiórkach wraz z kolegami 
zaczęliśmy zbierać się również na boisku, aby pograć 
w piłkę. Bardzo cieszyło wtedy to, że nie brakowało 
ludzi do składu. 

Ministrantem zostałem, gdy chodziłem do czwartej 
klasy szkoły podstawowej. Decyzja o wstąpieniu 
do Liturgicznej Służby Ołtarza była na pewno 
skutkiem przeżyć pierwszokomunijnych. Pojawiały się 
jednak kolejne powody, które sprawiały, że po 
zakończeniu pierwszej fascynacji komżą i ołtarzem 
wciąż chciałem być ministrantem.

Na początku przyczyniło się do tego uczestnictwo 
w ciekawych zbiórkach, specjalny konkurs dla 
ministrantów o pielgrzymkach Jana Pawła II, 
punktacja i ranking solidności i gorliwości w przy-
chodzeniu na Msze św. i zbiórki, wspólne wyjazdy 
na Dominikalia, czy obozy wakacyjne. Później, 
w trwaniu przy ołtarzu coraz większego znaczenia 
nabierała odpowiedzialność za przygotowanie liturgii, 
czytanie Słowa Bożego oraz przyjaźnie, które 
nawiązałem z kolegami ze wspólnoty. Pełne 
związanie ze wspólnotą ministrancką nastąpiło 
w momencie prowadzenia zbiórek dla młodszych. 

Krótko mówiąc: to łaska Pana Jezusa oraz poczucie 
przynależności do zgranej paczki jaką stanowili 
ministranci z Bazyliki na warszawskiej Pradze, 
sprawiło, że wytrwałem jako ministrant do matury.

W rok po święceniach kapłańskich miałem radość, 
by stać się opiekunem Wspólnoty Ministrantów 
w Czerwińsku nad Wisłą. Obecnie to zadanie 
wypełniam w Szkole Salezjańskiej w Łodzi. Daje 
mi ono dużo radości i satysfakcji z kilku powodów. 
Po pierwsze, od wielu ministrantów mogę się uczyć 
gorliwości w modlitwie i odnawiać ją w swoim 
życiu. Po drugie, obserwuję jak Jezus fascynuje 
młodych chłopaków, którzy w tych czasach tak wielu 
propozycji, nie żałują, by poświęcić w tygodniu 
godzinę, dwie, a nawet więcej na uczestniczenie  
we Mszach i zbiórkach. Po trzecie, tak jak kiedyś 

doświadczałem tego jako ministrant, dziś 
również się to potwierdza, że bycie we wspólnocie 

ministranckiej daje poczucie przynależności do grupy. 
Po  prostu widzę jak lubią się spotykać – zarówno 
przy ołtarzu, jak i na boisku, czy na wspólnym 
wyjeździe. Nie każdy oczywiście się wzorowo 
angażuje w wypełnianie swoich zadań, ale ten fakt 
stwarza akurat okazję, by dopingować i motywować 
ministrantów. Wysiłki przynoszą owoce, bo codziennie 
na Mszy św. są ci, których fascynuje bliskość 
ołtarza i spotkanie z Jezusem obecnym w Eucharystii.

Każdemu ministrantowi życzę radości ze służby 
przy ołtarzu oraz by przy nim trwał. Pan wciąż 
powołuje do kapłaństwa. Jeśli słyszysz w sercu 
głos, że swoją komżę, pelerynkę, mantolet czy 
sutanellę masz zamienić w przyszłości na albę, 
stułę i ornat, to wiedz, że ten głos jest zapowiedzią 
dobrego, pięknego i szczęśliwego życia. Mówiąc 
o kapłaństwie nie mogę pominąć faktu, że bliskością 
ołtarza cieszą się również dorośli i żonaci ministran-
ci. Bardzo lubię odprawiać Mszę, gdy służy do niej 
ministrant wraz ze swoim synem. Mam kliku takich  
kolegów we wspólnocie ministranckiej w rodzinnej 
parafii”.  
     ks. Łukasz

       w sieci Słudzy Ołtarza



       poznać ks. Bosko Wspomożenie Wiernych
 
 24 maja, salezjanie na całym świecie 
obchodzą uroczystość Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych. Pod tym tytułem czcił Maryję św. Jan 
Bosko, ponieważ wierzył, że wspomaga go Ona 
nieustannie z Nieba. Jako wotum dziękczynne za 
łaski jakich Zgromadzenie Salezjańskie dostępo-
wało za przyczyną Maryi, ks. Bosko wybudował 
w Turynie bazylikę.

 

 Sanktuarium zbudowano w latach 1864-68. 
Powstało ono na życzenie samej Matki Bożej, która 
w 1845 r. we śnie objawiła ks. Bosko wolę wybu-
dowania świątyni: „W tym miejscu, gdzie sławni 
męczennicy Turynu ponieśli swoje męczeństwo 
– chcę, aby Bóg został uwielbiony w sposób 
szczególny. To powiedziawszy, postawiła stopę 
na miejscu ich męczeństwa...”. Do tego wydarzenia 
nawiązuje kaplica poświęcona Dziewicy Maryi 
znajdująca się w krypcie kościoła. Zwana jest ona 
„kaplicą objawienia”. Dziś można tam zobaczyć 
na posadzce krzyż ze złoconego metalu, który 
upamiętnia miejsce wskazane przez Maryję. 

W głównym 
ołtarzu bazyliki, 
znajduje się
znacznych
rozmiarów obraz 
Maryi Wspomożycielki 
Wiernych zaprojektowany 
przez samego ks. Bosko, 
a namalowany w 1867 r.  
przez malarza T. Lorenzone. 

W świątyni znajdują się także boczne ołtarze 
poświęcone św. Janowi Bosko, św. Marii Dominice 
Mazzarello i św. Dominikowi Savio. Umieszczone 
są tam doczesne szczątki tych świętych. Przy ich 
relikwiach zatrzymują się liczni pielgrzymi, którzy 
za wstawiennictwem świętych zanoszą do Boga 
swoje prośby. Przy ołtarzu Dominika Savio widzi-
my wota w kolorze niebieskim i różowym. Są to 
podziękowania za dar potomstwa. Dominik Savio 
jest bowiem patronem nie tylko ministrantów, 
ale także kobiet w ciąży oraz małżeństw, które 
starają się o potomstwo.
 



W dniach 9-11 maja odbyło się w Ostródzie Inspektorialne

Święto Liturgicznej Służby Ołtarza, w którym uczestniczyło

180 ministrantów. Tegoroczne Dominikalia przeżywaliśmy

pod hasłem „Rycerze Chrystusa”.

Nawiązując do kodeksu rycerzy średniowiecznych i postaci

św. Dominika Savio chcieliśmy zwrócić uwagę na piękno

służby Bogu i Ojczyźnie. Ten temat poruszaliśmy nie tylko

podczas konferencji. Ministranci wysłuchali także koncertu

„Panny Wyklęte” zespołu Maleo Reggae Rockers, upamiętnia-

jącego życie i walkę Żołnierzy Wyklętych, jak również obejrzeli 

pokaz rycerski na ostródzkim zamku.

Podczas Dominikaliów nie zabrakło także sportowej rywalizacji. 

W turnieju piłki nożnej, piłkarzyków, tenisa stołowego,

sztafecie liturgicznej ministranci wykazali się umiejętnościami

i wiedzą, natomiast swoją siłę fizyczną mogli sprawdzić

podczas spotkania ze strongmanami, dźwigając

kilkudziesięciokilogramowe ciężary.

Dominikalia, to przede wszystkim czas wdzięczności

za pełnioną przy ołtarzu służbę, dlatego centralnym punktem 

świętowania była Eucharystia sprawowana w jedynej w Polsce 

parafii pw. św. Dominika Savio.

Dominikalia
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       polecane    

W ramach działalności Ośrodka EMAUS 

przygotowaliśmy projekt pt. RACHUNEK 

SUMIENIA, na który składają się płyta CD 

+ Rachunek Sumienia przeznaczony przede 

wszystkim dla młodego człowieka. 

Stroną artystyczną projektu zajął się artysta 

hip hopowy FRENCHMAN, pół Polak, 

pół Francuz urodzony w Afryce. 

Projekt RACHUNEK SUMIENIA to próba 

opowiedzenia o Sakramencie Pokuty 

i Pojednania językiem popkultury. 

Współcześnie coraz częściej mówi się 

o kryzysie jaki przeżywa ten sakrament 

potocznie nazwany spowiedzią. Wielu ludzi 

nie rozumie jego istoty, nie potrafi się do niego przygotować, 

nie mówiąc już o przeżyciu poszczególnych jego etapów. 

Rachunek sumienia, Żal za grzechy, Mocne postanowienie 

poprawy, Szczera spowiedź, Pokuta - Zadośćuczynienie Bogu 

i bliźniemu, to tytuły kolejnych utworów, których celem jest 

pomoc w przygotowaniu się do „spowiedzi” każdemu, 

kto potrzebuje pojednania z Bogiem, bliźnim i samym sobą. 

Panie Jezu,
który powołujesz tego, kogo zechcesz,
naucz mnie odczytywać znaki Twojej woli 
w moim życiu.
Odkryj Twój zamysł wobec mojej osoby
i uczyń mnie gotowym
do odważnej odpowiedzi
na Twoje wezwanie.
Św. Janie Bosko,
bądź mi przewodnikiem i nauczycielem
w wiernym realizowaniu
Bożego planu zbawienia.
Amen.

       modlitwa   


