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Postawa leżenia krzyżem. Postawa ta
jest zwana prostracją, czyli upadnięciem na twarz, położeniem się na ziemi
na całą długość, dosłownie tłumacząc
łacińskie prostratio - „rzuceniem się
na ziemię” przed Bogiem. Taką modlitewną postawę przyjmowali patriarchowie i prorocy, na twarz upadli przed
Jezusem Mędrcy ze Wschodu, grzeszna kobieta, czy też Samarytanin uzdrowiony
przez Niego z trądu. Tak modlił się Jezus w Ogrodzie Oliwnym przed swoją męką.
Postawa leżenia krzyżem oznacza bezwarunkowe oddanie się Bogu, całkowite uniżenie. Jest znakiem czci i szacunku i głębokiej postawy modlitewnej. Praktykuje
się ją podczas liturgii Wielkiego Piątku oraz w obrzędach święceń kapłańskich
i biskupich, w czasie śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych.
1. Biskup ordynariusz Wiktor
-=KONKURS LITURGICZNY=Skworc 4 marca 2008 r. zatwierdził
Statut Dekanalnego Duszpasterza
Liturgicznej Służby Ołtarza w die- Za udział w ostatnim konkursie liturgicznym
cezji tarnowskiej. Statut ten zawiera nagrodę otrzymuje: Łukasz Łątka (parafia św.
ogólne zasady i formy działania do- Maksymiliana w Tarnowie). Gratulujemy!
tyczące pracy z ministrantami i lek- Podajemy kolejne pytania:
torami w dekanacie.
1. Co oznacza postawa leżenia krzyżem?
2. IV sesja Kursu Ceremoniarzy 2. Jak nazywa się nowy biskup pomocnidla lektorów odbędzie się w Domu czy diecezji tarnowskiej?
Rekolekcyjnym w Ciężkowicach Odpowiedzi należy przesyłać do 30 kwietnia
w terminie 28-30 marca 2008 r. 2008 r.
Uczestnicy kursu winni wziąć ze
sobą dwa zdjęcia legitymacyjne, potrzebne do dyplomu i dokumentacji.
3. Dekanalne i rejonowe eliminacje Halowego Turnieju Piłki Nożnej do diecezjalnego etapu trwają do 5 kwietnia 2008 r. Organizują je dekanalni duszpasterze LSO.
Rozgrywki na szczeblu diecezjalnym odbędą się 12 kwietnia 2008 w Brzesku,
Jadownikach i Okocimiu. Zwycięskie drużyny w poszczególnych kategoriach
dekanalni duszpasterze LSO zgłaszają do ks. mgr. Andrzeja Dudka do 6 kwietnia
2008 r. (par. św. Jakuba w Brzesku, tel. kom. 500 179 004, e-mail: ksjakub@o2.pl).
Ogólnopolski finał turnieju odbędzie się w Łodzi, w dniach 1-2 maja 2008 r.

Papież Benedykt XVI do ministrantów
Apostołowie byli „przyjaciółmi” Jezusa. On sam ich tak
nazwał podczas Ostatniej Wieczerzy, mówiąc im: „Już was
nie nazywam sługami (...), ale nazwałem
was przyjaciółmi” (J 15,15). Byli i mogli
być apostołami i świadkami Chrystusa,
gdyż byli Jego przyjaciółmi, ponieważ
poznali Go dzięki tej przyjaźni, ponieważ
byli blisko Niego. Byli zjednoczeni więzią
ożywiającej miłości Ducha Świętego (…).
Kalendarium liturgiczne:		

To właśnie Duch, Duch Święty ożywia.
To On ożywia wasz związek z Jezusem
tak, że jest on nie tylko zewnętrzny: „wiemy, że istniał i że jest obecny w sakramencie”, ale także przemienia się w związek
wewnętrzny, głęboki, przyjaźni prawdziwie osobistej, zdolnej nadać sens życiu
każdego z was. A ponieważ poznajecie
Go i ponieważ poznajecie Go w przyjaźni, będziecie mogli dać o Nim świadectwo
i zanieść Go innym osobom..
(Audiencja generalna, 2 sierpnia 2006 r.)

15 marca – Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
3 maja – Uroczystość NMP Królowej Polski

Nowy biskup
ks. dr Wiesław Lechowicz.
W sobotę 16 lutego 2008 r.
W Bazylice Katedralnej w Tarnowie
ks. dr Wiesław Lechowicz przyjął
święcenia biskupie. Papież Benedykta XVI mianował go biskupem
pomocniczym diecezji tarnowskiej
22 grudnia 2007 r. Jego posłudze
będzie towarzyszyć hasło „In finem
diligere” – „Do końca umiłować”.
Tarcza herbowa nowego biskupa ma kształt serca. Umieszczono
na niej postać Dobrego Pasterza
oraz symbole krzyża i pastorału.
Święceń udzielił ordynariusz tarnowski bp Wiktor Skworc, współkonsekratorami byli: metropolita krakowski –
kard. Stanisław Dziwisz oraz nuncjusz apostolski w Polsce – abp Józef Kowalczyk.
Ks. dr Wiesław Lechowicz jest dziewiątym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej. Nowy biskup ma 46 lat. Jest doktorem teologii pastoralnej.
Nowi słudzy Słowa. W sobotę
8 grudnia 2007 r., w uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podczas Mszy św.
odprawionej w sądeckiej bazylice
ks. dziekan Andrzej Jeż pobłogosławił 54 kandydatów, z parafii dekanatu Nowy Sącz – Centrum do posługi
lektora Liturgicznej Służby Ołtarza.
Kandydaci przygotowywali się do je
przyjęcia przez okres dwóch miesięcy, uczestnicząc w dekanalnym kursie lektorskim zakończonym egzaminem.
Kursy lektorskie odbyły się także w innych dekanatach naszej diecezji.
Dzień Skupienia w Seminarium Duchownym. W sobotę
26 stycznia 2008 r., w Wyższym
Seminarium Duchownym w Tarnowie, odbył się dzień skupienia
dla lektorów starszych oraz młodzieży zaangażowanej w pracę
grup apostolskich oraz ruchów
i stowarzyszeń katolickich.
W programie spotkania była spowiedź święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza św.,
której przewodniczył ks. bp Wiktor Skworc, posiłek i film przygotowany przez
zespół filmowy kleryków z WSD, pt. Świat was potrzebuje, który był prezentacją
na temat codziennego życia w seminarium. W dniu skupienia wzięło udział ponad
trzystu ministrantów i lektorów z całej diecezji.
Rekolekcje dekanalnych duszpasterzy młodzieży i LSO. W Centrum
Formacyjno-Rekolekcyjnym „Arka”
w Gródku nad Dunajcem, w dniach
od 25-28 lutego 2008 r. odbyły się
rekolekcje połączone z warsztatami,
w których wzięli udział dekanalni
duszpasterze młodzieży i liturgicznej
służby ołtarza. W spotkaniach uczestniczył także biskup tarnowski Wiktor
Skworc. Były one wyrazem troski
o bardziej skuteczne duszpasterstwo młodzieży i służby liturgicznej w diecezji.
Redakcja:

Drodzy lektorzy i ministranci, przez Wielki Post i Triduum Paschalne przygotowaliśmy się do Świąt Wielkanocnych. Triduum Paschalne
jest osią całego roku liturgicznego, to z Paschy Jezusa wszystkie inne
święta czerpią swoją moc, jak rozchodzące się strumienie z jednego
źródła światła. Cud zmartwychwstania jest największym cudem, jakiego Jezus dokonał, dlatego noc tego wydarzenia nazywamy Wielką
Nocą. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się apostołom i rozesłał ich na misje, mówiąc: „Idźcie więc i czyńcie uczniów wśród
wszystkich narodów” (Mt 28, 19). Od czasów apostolskich minęło już tak dużo czasu.
Dziś wszyscy chrześcijanie są uczniami Chrystusa. Jednak Wy, drodzy chłopcy, jesteście szczególnymi uczniami przez swoją bliskość przy Jezusie przy ołtarzu w kościele,
przy sprawowaniu świętych obrzędów, gdzie służycie Bogu, spełniając różne funkcje
liturgiczne. Hasło obecnego roku duszpasterskiego brzmi: „Bądźmy uczniami Chrystusa”. Starajcie się zatem o to, aby być dobrymi i radosnymi chrześcijanami, którzy coraz
lepiej poznają, kochają i naśladują swojego zmartwychwstałego Pana.
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23 marca – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
11 maja – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

30 marca – Niedziela Miłosierdzia Bożego
22 maja – Uroczystość Bożego Ciała

