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Tarnowiec, 26. września 2021 

 

Nowi animatorzy LSO 
Wywiad z Patrykiem i Dominikiem, którzy tydzień temu 

zostali pobłogosławieni przez ks. bp Ordynariusza  
na animatorów Liturgicznej Służby Ołtarza 

 
Kto to jest animator LSO? 

Dominik: Animator Liturgicznej Służby Ołtarza to osoba, 
która powinna jak wskazuje nazwa animować czyli ożywiać 
wspólnotę, do której należy i za którą jest odpowiedzialna. 
Animatorzy są odpowiedzialni za parafialne grono 
ministrantów, pomagają księdzu w prowadzeniu zbiórek 
oraz dbają o przygotwanie i przebieg liturgii. W czasie 
turnusów wakacyjnych dokładają wszelkich starań aby ten 
okres dla uczestników był wspaniałym i bezpiecznym 
czasem. Animator powinien również stale formować swoją 
wiarę i pogłębiać relację z Chrystusem oraz swoim 
postępowaniem być wzorem dla młodszych kolegów. 

Dlaczego chciałeś zostać animatorem? 

Dominik: Myślę, że po raz pierwszy pojawiła się u mnie myśl 
o zostanie animatorem na jednym z turnusów wakacyjnych, 
na które jeździłem razem z animatorami z naszej parafii 
Damianem i Wiktorem. Z tego miejsca pragnąłbym 
pozdrowić wszystkich animatorów,ceremoniarzy i księży, 
dzięki którym zdecydowałem się zostać animatorem. 
Turnusy wakacyjne dzięki wspólnym wysiłkom księży  
i animatorów były dla nas uczestników na prawdę 
wspaniale spędzonym czasem. Właśnie wtedy pojawiał się 
myśl, żeby w przyszłości również dołączyć do grona 
animatorów i dołożyć starań by również dla innych 
ministrantów rekolekcje wakacyjne był niezapomnianym 
czasem. Podczas kolejnych turnusów oraz kursu lektorskiego 
jeszcze bardziej utwierdziłem się w tym przekonaniu i tak po 
paru latach mogę powiedzieć, że udało mi się zrealizować 
pierwszą część mojego założenia. 

Patryk: Już po moim pierwszym turnusie w Kotani 
postanowiłem sobie, że zostanę kiedyś animatorem. Minęło 
parę lat i mimo wielu wahań, postanowiłem rozpocząć 
formację. Głównym powodem była chęć większego 
zaangażowania się w życie LSO i wprowadzanie nowych 
chłopaków do służenia przy ołtarzu. 

A kto może zostać animatorem? 

Dominik: Animatorem Liturgicznej Służby Ołtarza może 
zostać każdy z grona ministrantów, który uczęszcza 
conajmniej do I klasy szkoły średniej, ma pragnienie 
pogłębiać swoją relację z Chrystusem oraz nie boi się 
trudności i wyzwań. Pierwszym krokiem do zostania 

animatorem jest udział w kursie 
animatorskim, w czasie którego 
kandydaci na animatorów 
zdobywają potrzebna wiedzę 
liturgiczną i praktyczną. Po 
ukończym kursie przed 
kandydatami czekaj ą dwa lata 
formacji, których zwięczeniem 
jest weryfikacja. Pomyślne 
przejście weryfikacji oznacza 
dopuszczenie do błogosławieństwa animatorskiego  
i otrzymania krzyża. Należy jednak pamiętać, że jest to 
zaledwie początek drogi, przed którą stają nowi animatorzy 

Jak wyglądało wasze przygotowanie w czasie pandemii? 

Patryk: Przygotowanie do bycia animatorem to prawie 
dwuletnia formacja. Rozpoczęła się ona kursem 
animatorskim. Następnie pandemia zmusiła wszystkich do 
zmiany planów. Dlatego zamiast tradycyjnych dni skupienia 
mieliśmy spotkania on-line. W tym czasie mieliśmy wiele 
zadań i sprawdzianów. Zakończeniem była weryfikacja, 
która odbyła się na wakacjach i już kilka tygodni później 
otrzymaliśmy uroczyste błogosławieństwo. 

Co oznacza krzyż, który otrzymaliście i od teraz nosicie? 

Dominik: Krzyż animatorski jest zewnętrznym znakiem 
otrzymania błogosławieństwa z rąk księdza biskupa oraz 
włączenia do grona animatorów krzyżowych.  
Z otrzymaniem krzyża wiąże się odpowiedzialność oraz 
gotowość do odważnego pokonywania trudności zarówno 
na drodze życia i wiary. Krzyż symbolizuje również, iż 
animator to osoba, która przyznaje się do Jezusa i stara się 
żyć zgodnie z jego nauką. 

Jakie zadania wiążą się z przyjęciem krzyża 
animatorskiego i otrzymaniem błogosławieństwa od  
ks. Biskupa? 

Patryk: Otrzymanie błogosławieństwa od Księdza Biskupa to 
niesamowite przeżycie ale też i duża odpowiedzialność. 
Przyjęcie krzyża wiąże się nie tylko z działalnością na terenie 
parafii ale całej diecezji. Jednym z wielu naszych zadań jest 
pomaganie księżom moderatorom i opieka nad młodszymi 
ministrantami na turnusach wakacyjnych. 

Dziękujemy. Niech Pan Bóg Wam błogosławi w waszej 
posłudze w parafii. 

 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ  

Lb 11,25-29   Ps 19   Jk 5,1-6   Mk 9,38-43.45.47-48 

Nie bądźmy dla innych przeszkodą w drodze do Jezusa! 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 27.09 – św. Wincentego a Paulo 

7:00 + Katarzyna Ryzner (int. od córki Ireny) 

Przebłagalna za grzechy Narodu Polskiego 

18:00 + Stanisław Grzesik (greg.) 

+ Henryk i Maria Musiał 

Poza 
 

+ Stanisław Wiktorski (int. od rodziny 
Woratniaków i Kowalików) 

+ Joanna Macek (int. od Moniki Garbacik  
z rodziną) 

+ Dariusz Antoszak (int. od Anety z dziećmi) 

Wtorek 28.09 – św. Wacława 

7:00 W 30. urodziny rolanda, o błogosławieństwo Boże, 
potrzebne łaski i światło Ducha Świętego 

Poza + Stanisław Grzesik (greg.) 

18:00 + Wacław Bożek (int. z okazji imienin) 

Dziękczynna za wyzdrowienie rodziny z Covidu 

Poza + Stanisław Wiktorski (int. od rodziny Jedziniaków) 

+ Joanna Macek (int. od rodziny Garczyńskich) 

+ Dariusz Antoszak (int. od Zająców z rodziną) 

Środa 29.09 – św. Michała, Gabriela i Rafała 

7:00 + Wanda, Wiesław i Zygmunt Roztoccy 

Poza + Stanisław Grzesik (greg.) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Józefa Wietecha (w 5. rocz. śm.) i jej zmarli 
rodzice: Jan i Weronika 

Poza + Stanisław Wiktorski (int. od Agnieszki Panek  
z rodziną) 

+ Joanna Macek (int. od koleżanek i kolegów ze 
szkoły w Tarnowcu) 

+ Dariusz Antoszak (int. od sąsiadów) 

Czwartek 30.09 – św. Hieronima 

7:00 + Stanisław Grzesik (greg. - zakończenie) 

+ Katarzyna Ryzner (int. od córki Marii z mężem) 

18:00 + Zofia Urbanik (int. od córki Doroty z mężem) 

+ Zofia i Józef Metych 

Poza + Stanisław Wiktorski (int. od Urszuli Zając) 

+ Joanna Macek (int. od kolegów i koleżanek 
Łukasza z firmy Nowa) 

+ Dariusz Antoszak (int. od Druhów Jednostki OSP 
Brzezówka) 

Piątek 1.10 – św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

7:00 + Katarzyna Ryzner (int. od córki Anny z dziećmi) 

Dziękczynna za otrzymane łaski 

16:30 
Wrocanka 

+ Józefa i Tomasz Trznadel (w rocz. śm.) 

18:00 + Jan i Emilia Sajdak i Maria Świdrak 

Poza + Joanna Macek (int. od Anny i Józefa Ryby oraz 
całej rodziny) 

+ Dariusz Antoszak (int. od Marceliny z rodziną) 

+ Marian Kobak (greg. - int. od sąsiadów 
Sajdaków) 

Sobota 2.10 – Świętych Aniołów Stróżów 

7:00 + Zofia Urbanik (int. od córki Doroty z mężem) 

16:30 
Wrocanka 

+ Stanisław Wiktorski (int. od żony) 

18:00 + Katarzyna Ryzner (int. od córki Anny z dziećmi) 

+ Maria Ziemska i Jan Malejczyk 

Poza + Dariusz Antoszak (int. od sąsiadów Kazimierza  
i Teresy Ciaciek) 

+ Marian Kobak (greg. - int. od Paców) 

Niedziela 3.10 

7:00 + Kazimierz Tutak (w 30. rocz. śm., int. od Marii 
Tutak oraz Danuty i Mieczysława Kołeczek) 

8:30 
Wrocanka 

+ Jan Bugiel (w 9. rocz. śm.) i rodzice 

10:00 + Maria i Bronisław Wietecha 

+ Teresa Mazur 

Poza + Dariusz Antoszak (int. od kolegi Pawła) 

+ Marian Kobak (greg. - int. od wnuka Wiktora) 

11:30 Za parafian 

16:30 Dziękczynna w 23 rocz. ślubu 

Ogłoszenia parafialne 
1. W tym tygodniu w środę wypada święto św. 
Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. 

2. We wtorek o godz. 19:00 Koło Biblijne na plebanii. 

3. W czwartek nie będzie Mszy św. o godz. 20:00. Adoracja 
całonocna rozpocznie się o godziny 21:00. Zakończy się jak 
zawsze w piątek o godz. 12:30. 

4. W tym tygodniu spotkania dla kandydatów do 
Bierzmowania z klas VIII: w czwartek o godz. 18:45  
i w sobotę o godz. 15:30. 

5. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca. 
Spowiedź we Wrocance od godz. 16:00 z Mszą o godz. 
16:30, a w Tarnowcu od godz. 17:00. 

6. W piątek rozpoczynamy też miesiąc październik. 
Codziennie nabożeństwa różańcowe o godz. 17:30  
w Tarnowcu (w niedziele o godz. 16:00) i o 16:00 we 
Wrocance (w niedzielę przed Mszą o 8:30). Zachęcamy 
dzieci do uczestnictwa, będą rozdawane specjalne plansze  
i naklejki w każdy dzień. 

7. W piątek po Mszy wieczornej spotkanie KSM-u,  
w sobotę o godz. 10:00 spotkanie scholi. 

8. W sobotę w godzinach przedpołudniowych odwiedzimy 
chorych. Z racji pierwszej soboty miesiąca o godz. 17:00 
nabożeństwo pierwszosobotnie. 

9. W najbliższą niedzielę z racji pierwszej niedzieli miesiąca 
wystawienie po Mszy o godz. 7:00 i adoracja do godz. 9:40.   

10. Zachęcamy do zapisów na pielgrzymkę do Komańczy - 
miejsce internowania bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
oraz do Strachociny – Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, 
Patrona Polski, która odbędzie się 9 października. Zapisy  
w sklepiku albo u księdza Wojciecha do najbliższej 
niedzieli. 

11. W sklepiku można nabyć kalendarz rolników na rok 
2022. 

12. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w minionym tygodniu. 
W tym tygodniu zapraszamy gr. 1. i 2. z Sądkowej. 

13. W minionym tygodniu na Radio Via zebraliśmy 1161 zł. 

 

Jesteś ważny dla Boga! 


