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Nie jest to nic dziwnego, przyzwyczailiśmy się do tego, że kobiety tak jak mężczyźni w
naszej parafii posługują do Mszy Świętej, mówi ksiądz Paweł Pietrzak proboszcz parafii w
Babsku. W sumie jest to sześć kobiet, które tak samo jak chłopcy służą do Mszy Świętych.
W niedalekiej parafii w Skułach tradycja jest podobna.
Papież Franciszek wyraził aprobatę dla tej formy i tak pozostało. W Babsku nikogo to nie dziwi.
– Zaczęło się w talach 90., wówczas mało było chłopców do posługi przy ołtarzu, a chęć wyrażały
dziewczyny – wspomina ksiądz Paweł Pietrzak. Ówczesny proboszcz parafii ksiądz Wiesław
Romaniszyn rozmawiał z biskupem i udało się hierarchę do tego pomysłu przekonać.
– Tak się zaczęło i jest do dziś – dodaje ksiądz Paweł.
Ministrantki mają takie same obowiązki i prawa jak ministranci, służą do Mszy Świętej, czytają
Pismo Święte.
Dziewczyny bardzo się starają, i cieszą się z tego, że są doceniane przez parafian.

Warto dodać, że w styczniu tego roku papież Franciszek zmienił zapis w Kodeksie Prawa
Kanonicznego, który uniemożliwiał dotąd posługę akolitatu i lektoratu kobietom. Dotychczasowy
przepis, z 1972 roku zakładał, że funkcje te pełnić mogą jedynie mężczyźni. W praktyce oczywiście
bywało różnie i często, za zgodą lokalnych biskupów, zezwalano na dopuszczanie do posługi
ministrantki. Tak stało się również w przypadku parafii z Babska.
Parafia w Babsku została erygowana około 1540 roku. Wtedy to postawiono drewnianą świątynię pw.
św. Stanisława Biskupa i Męczennika, która jak wspomina ks. Józef Wieteska („Mój Babsk” 1992 r.)
usytuowana była nieco dalej niż obecnie stojący kościół – bardziej ku wschodowi. Parafia zajmowała
wtedy niewielki obszar a według dokumentów w czasie wizyty kanonicznej w 1603 roku, nie było
tutaj ani proboszcza ani wikarego. Świątynia ta zawaliła się ze starości w 1778 roku. Obecny kościół
pw. św. Antoniego z Padwy został zbudowany z inicjatywy ówczesnych właścicieli Babska, czyli
podkomorzego warszawskiego Józefa Okęckiego i jego żony Franciszki z Rudzkich w latach
1803-1809. Potwierdza to tablica umieszczona na szczycie frontonu kościoła z napisem : „Deo,
Josephus et Franciska de Rudzkie Okęccy, succamera …varsoviens erexerunt MDCCLCIX die 30
febris”. Jego konsekracji dokonał 18 września 1864 roku biskup Tadeusz Łubieński.
Od siedmiu miesięcy funkcję proboszcza parafii w Babsku pełni ksiądz Paweł Pietrzak.
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