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Króluj nam Chryste!

BoŜe, Ty kierujesz swoim ludem
przez pasterzy, ześlij na swój Kościół
ducha poboŜności i męstwa
i powołaj ludzi, którzy będą godnie pełnili
słuŜbę przy ołtarzu oraz męŜnie
i pokornie głosili Ewangelię.
Kolekta z Mszy św. o powołania kapłańskie

OAZA LEKTORSKA I MINISTRANCKA
Rokrocznie w WyŜszym Seminarium Duchownym w ParadyŜu w okresie wakacyjnym odbywają się rekolekcje oazowe
dla ministrantów i lektorów. Organizowanie takich wyjazdów zainicjował załoŜyciel Ruchu Światło-śycie Sługa BoŜy
ks. Franciszek Blachnicki w 1964 r. W tym roku właśnie ksiądz Blachnicki po raz pierwszy przeprowadził dla ministrantów
piętnastodniowe rekolekcje. KaŜdego dnia ministranci rozwaŜali wspólnie poszczególne tajemnice RóŜańca świętego:
radosne, bolesne i chwalebne. Z czasem w takich letnich rekolekcjach oazowych zaczęły brać udział takŜe dziewczęta.
Oazy letnie są organizowane obecnie zarówno dla dzieci (szkoła podstawowa) – tzw. Oazy Dzieci BoŜych
oraz dla młodzieŜy (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne i studenci) – tzw. Oaza Nowego śycia. Ponadto równieŜ w całej
Polsce odbywają się rekolekcje Oaz Rodzin, Oaz Kleryckich i „Oazy” dla dorosłych.
Na Oazach Lektorskich zostaje dodatkowo przeprowadzony kurs dla kandydatów na lektorów, gdzie wykłada
się przyszłym lektorom podstawowe wiadomości dotyczące Biblii, liturgii, a takŜe fonetyki, niezbędne do pełnienia funkcji
lektora.
Jest to czas zarówno na odpoczynek, rozrywkę (np. grę w piłkę noŜną na seminaryjnym boisku), ale i teŜ na modlitwę,
codzienną Eucharystię, lekturę Pisma Świętego i Liturgię Godzin, podobnie jak na kaŜdej innej oazie letniej.
W czasie rozwaŜania tajemnic bolesnych nie ma z kolei miejsca na zabawy i pogodne wieczory przesycone niekiedy
radosnym śmiechem i duŜą ilością róŜnych humorystycznych atrakcji. Jest wówczas więcej czasu na modlitwę, adorację
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz medytację nad tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Po tych pięciu dniach skupienia i wyciszenia następuje znów okres radosnego rozwaŜania tajemnic chwalebnych.
Na kaŜdej oazie wakacyjnej, takŜe lektorskiej i ministranckiej moŜna zawrzeć nowe znajomości z róŜnych stron diecezji.
Zapraszamy serdecznie wszystkich lektorów, ministrantów, a takŜe chłopców pragnących zostać lektorami z naszej
diecezji na OAZY Lektorską i Ministrancką do Seminarium w ParadyŜu.
Warto poświęcić te dwa tygodnie wakacji Panu Jezusowi oraz ochoczo, z radością zgromadzić się w Jego imię,
by słuchać i kontemplować BoŜe Słowo, ale i teŜ wielbić Chrystusa całym sercem.
Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.adonai.oaza.pl

PIESZA PIELGRZYMKA, CZYLI REKOLEKCJE W DRODZE
JeŜeli chcesz spędzić ciekawie wakacje, zgłębiając przy tym swoją wiarę, to zapraszam do udziału w pieszej pielgrzymce
na Jasną Górę. KaŜdego roku przed tron Czarnej Madonny wędruje rzesza młodych i starszych, by zanieść Maryi swoje
prośby czy podziękowania za otrzymane łaski. Z naszej diecezji wyruszają pielgrzymki: pielgrzymka rolników z Klenicy
oraz pielgrzymki diecezjalne z Gorzowa Wlkp., Zielonej Góry, Głogowa i wielu innych miejscowości (od końca lipca
do 12 sierpnia).
Jako pielgrzymi codziennie uczestniczymy w Eucharystii, słuchamy konferencji i świadectw, spotykamy się z ludźmi,
a nade wszystko z braterską miłością, dlatego kaŜdy jest dla nas Bratem i Siostrą. Tworzymy wspólnotę, która poprzez
wspólne kroczenie ze śpiewem i modlitwą na ustach wychwala Boga i umacnia swoją wiarę. „Pielgrzymka jest dla mnie
czasem, kiedy ładują się moje akumulatory wiary!” – tak określa pielgrzymkę wiele osób, które kroczą na Jasną Górę.
Po drodze nocujemy tam, gdzie nas przyjmą – w domach, stodołach, namiotach, czasem moŜe i pod chmurką,
ale nie martw się. Pielgrzymka jest aktem pokutnym, ale mimo to przeŜywa się wspaniałą przygodę. Więcej na temat
pieszej pielgrzymki z Gorzowa na Jasną Górę znajdziesz na stronie www.pielgrzymka.gorzow.com.pl. JuŜ dziś zaplanuj
swoje wakacje!

Budować na skale znaczy liczyć na świadomość,
że w trudnych chwilach można zaufać pewnej mocy.
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