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BYĆ UCZNIEM CHRYSTUSA
NA WZÓR ŚW. PAWŁA APOSTOŁA
Drodzy chłopcy, po wakacjach wchodzimy w nowy rok
szkolno-katechetyczny. Św. Jan Bosco, opiekun św. Dominika Savio, zwany „Księciem wychowawców”, zwracał
uwagę na to, że w formacji młodego człowieka liczą się
trzy rzeczy: rozum, religia i dobroć. Mówiąc inaczej, aby
osiągnąć pełną dojrzałość, stać się człowiekiem w pełni
odpowiedzialnym, potrzebna jest solidna nauka, czyli gromadzenie wiedzy i rozwijanie rozumu. Należy także pogłębiać życie religijne, pobożność – przez modlitwę, liturgię,
sakramenty i kierownictwo duchowe. W końcu swoje życie
trzeba przepajać dobrocią, tj. gotowością do poświęceń i trudów podejmowanych dla
Boga, Kościoła i ludzi. Zwróćcie na to uwagę w kolejnym roku nauki i pracy nad
swoim charakterem.
W Kościele trwa „Rok św. Pawła”, ogłoszony przez papieża Benedykta XVI (rozpoczął się 28 czerwca 2008 roku, a zakończy się 29 czerwca 2009 roku). Obchodzimy go na pamiątkę dwutysięcznej rocznicy urodzin św. Pawła, który z prześladowcy
pierwszych chrześcijan, po swoim nawróceniu, stał się gorliwym Apostołem Narodów. Napisał czternaście Listów Apostolskich, które weszły w skład Nowego Testamentu. Św. Paweł, kierując orędzie chrześcijańskie do wszystkich narodów, uczy nas
niestrudzonego apostolstwa i budzi zapał misyjny. W czasie tego roku jubileuszowego w naszej diecezji można zyskiwać odpust zupełny, uczestnicząc w publicznym
nabożeństwie ku czci Świętego i nawiedzając kościoły pw. św. Pawła w Bochni i pw.
św. Katarzyny w Grybowie oraz bazyliki mniejsze w Bochni, Limanowej, Mielcu,
Nowym Sączu, Szczepanowie i Tarnowie. Zapoznajcie się lepiej z postacią św. Pawła, przeczytajcie któryś z jego Listów, by dowiedzieć się od niego, co to znaczy być
uczniem Chrystusa.

Papież Jan Paweł II do
ministrantów
„Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim
zaszczytem, prawdziwą świętą posługą. Nawiązując do tej posługi,
pragnę podzielić się z wami pewnymi refleksjami. Strój ministranta jest
strojem szczególnym. Przypomina
on szatę, którą zakłada każdy przyjęty do wspólnoty w Jezusie Chrystusie. Mam na myśli szatę chrzcielną,

której głęboki sens wyjaśnia św. Paweł:
„Bo wy wszyscy, którzy zostaliście
ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa” (Ga 3,27). Drodzy ministranci, chociaż wyrośliście już
z szaty chrzcielnej, to przywdzialiście
strój ministrantów. Tak, chrzest stanowi
punkt wyjścia waszej prawdziwej funkcji liturgicznej, która stawia was obok
biskupów, kapłanów i diakonów”.
(Audiencja generalna, 1 sierpnia 2001 r.)

W oazach organizowanych przez Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza wzięło udział ponad 200 ministrantów i lektorów. Odbywały się one
w ośrodku oazowym w Żegiestowie Zdroju oraz Błoniu.

Grupa ceremoniarzy naszej diecezji zaangażowana była w pomoc kapłanom
dbającym o przebieg Papieskich Dni Młodych w Starym Sączu. Dni papieskie odbyły się na starosądeckich Błoniach przy ołtarzu kanonizacyjnym
św. Kingi, w dniach 21-25 lipca br. Ceremoniarze odpowiadali za oprawę
Eucharystii i liturgii godzin oraz wieczornych nabożeństw. Powierzona nam
została także troska o zakrystię Ołtarza Papieskiego i kaplicę z Najświętszym
Sakramentem.

I N F O R M A C J E

Znak krzyża. Ten gest liturgiczny wyraża naszą wiarę, przypomina
dzieło odkupienia dokonane przez Chrystusa. Czynimy go przed
modlitwą, by osiągnąć skupienie, by nasza myśl, wola i serce zespoliły się z Bogiem. Czynimy ten znak po modlitwie, by przetrwało
w nas to, czym Bóg raczył nas obdarzyć. Czynimy w momencie
pokusy, by nam dodał sił do jej przezwyciężenia, w niebezpieczeństwie, by nas ochraniał, a także w czasie błogosławieństwa,
aby pełnia życia Bożego wstąpiła w duszę i żeby nas uświęciła. Rozpoczyna i kończy każdą Mszę św. Można go kreślić na
sobie samym, na innych osobach i różnych przedmiotach.

1. „Warsztaty liturgiczne” dla ceremoniarzy wszystkich roczników będą miały
miejsce w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym „Arka” w Gródku nad Dunajcem,
w terminie: 19-21 września. Swój udział wystarczy zgłosić telefonicznie w Wydziale Duszpasterstwa Młodzieży: tel. (0-14) 63-17-390, do dnia 15 września br.
Podczas „Warsztatów liturgicznych” ceremoniarze z rocznika 2007/2008 otrzymają krzyże.
2. Kurs Ceremoniarzy dla lektorów (Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach)
I sesja: 10-12 października,			
II sesja: 21-23 listopada br.
Przewidzianych jest pięć sesji. Kartę uczestnictwa należy pobrać w Wydziale
Duszpasterstwa Młodzieży.
3. Dni formacji ministrantów (Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach) odbędą się:
– dla ministrantów młodszych (klasy III-V szkoły podstawowej): 19-21 września,
– dla ministrantów starszych (klasa VI szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalne): 26-28 września,
– dni skupienia dla lektorów starszych oraz młodzieży męskiej zaangażowanej
w ruchach i stowarzyszeniach katolickich: 3-5 października.
Udział w Dniach Formacji i Skupienia należy zgłosić w Wydziale Duszpasterstwa
Ogólnego.
4. I Kongres Misyjny Młodych diecezji tarnowskiej odbędzie się w dniach 19‑21
września w parafii NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. W trakcie trwania Kongresu, w sobotę 20 września o godzinie 13.00, odbędzie się Ogólnodiecezjalne Spotkanie Młodzieży.
5. W Domu Formacji Misyjnej w Czchowie w dniach 24-26 października odbędzie
się Szkoła Animacji Misyjnej (II stopień). Zgłoszenia przyjmuje Wydział Misyjny.
Kalendarium liturgiczne:
8 września – Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
głównej patronki diecezji
14 września – Święto Podwyższenia Krzyża
18 września – Święto św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży
Październik – nabożeństwa różańcowe
1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych
2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
25 listopada – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (Dzień LSO)

-=KONKURS LITURGICZNY=-

Odpowiedzi należy przesyłać do końca października br.

Redakcja:

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi w ostatnim konkursie liturgicznym nagrodę
otrzymuje: Jarosław Kowalski (parafia św. Pawła w Bochni). Gratulujemy!
Podajemy kolejne pytania:
1. Ile listów napisał św. Paweł Apostoł?
2. Co oznacza gest znaku krzyża?
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