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PRZEZ POSTAWY I GESTY
ADORUJCIE PANA!

W „Warsztatach liturgicznych”
dla ceremoniarzy, które odbyły się
w Centrum Formacyjno-Rekolekcyj
nym „Arka” w Gródku nad Dunajcem, w dniach 19-21 września br.,
wzięło udział 134 ceremoniarzy.
Ceremoniarze z rocznika 2007/2008
otrzymali krzyże.

Moi Drodzy! W czasie każdej Mszy Świętej przychodzi do nas Jezus, rodzi się na nowo. Stając przy ołtarzu,
widzicie Pana Jezusa oczami wiary, słuchacie
Jego słów i składacie samych siebie w ofierze.
Liturgia jest modlitwą połączoną z przyjmowaniem odpowiednich postaw i gestów. Jak zauważyliście w naszej gazetce przedstawiamy je
po kolei. Zachowanie ich jest ważną sprawą,
gdyż wyrażają one naszą wiarę, miłość i przejęcie się służbą Bożą. Włoski ksiądz Francesco Camaldo,
który przez prawie 30 lat był „ministrantem” papieża
Pawła VI, Jana Pawła I i Jana Pawła II, zapytany kiedyś,
czy daje sobie radę ze staniem przez całą Mszę Świętą, z ciągle złożonymi rękami, odpowiedział: „Nigdy nie było to dla mnie problemem. Kiedy stoję z boku przy papieżu, zawsze jestem
pod głębokim wrażeniem jego modlitwy, która jest modlitwą Pana Jezusa. Ja kocham liturgię”. Ministranci i lektorzy, nie wstydźcie się zachować pięknej postawy, starajcie się starannie wykonywać wszystkie gesty. Nie wykonujcie ich niedbale i pospiesznie, chodzi bowiem
o to, aby cała celebracja odznaczała się pięknem i szlachetną prostotą. Wygląd zewnętrzny
jest najbardziej rzucającym się w oczy dla uczestników liturgii. Tak jak pasterze i trzej królowie oddali pokłon Jezusowi w Betlejem, tak i Wy przez postawy i gesty adorujcie Pana
Jezusa, który rodzi się na nowo w czasie każdej Eucharystii.

Szkołę Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego rozpoczęło w tym roku
szkolnym 138 lektorów. W czasie I sesji odwiedził nas ks. bp Wiesław Lechowicz, a podczas II sesji ks. bp Wiktor Skworc.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2009
wszystkim ministrantom, lektorom, ceremoniarzom
rodzicom i duszpasterzom,
dużo radości, pokoju i błogosławieństwa Bożej Dzieciny
– życzy Redakcja!

Mały znak krzyża – to gest liturgiczny, który polega na nakreśleniu kciukiem prawej ręki znaku krzyża na czole, ustach i piersiach
(sercu). Stanowi on przygotowanie wszystkich zmysłów do słuchania słów Ewangelii, uwierzenia w nie sercem i wypełniania
ich czynem. Znak ten kreślimy przed Ewangelią, wykonując trzy małe krzyżyki, z góry na dół, a następnie od lewej
strony do prawej, powtarzając w myśli lub szeptem słowa:
(+) na czole: umysłem rozważać; (+) na ustach: ustami głosić;
(+) na sercu: sercem ukochać.

W dekanatach odbyły się Kursy Lektorskie. Miały one miejsce w dekanatach: Dębica-Wschód, Łącko, Nowy Sącz-Centrum, Szczepanów i TarnówPołudnie. Pomagali w nich ceremoniarze.
1. Dnia 17 stycznia 2009 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie odbędzie się Dzień Skupienia dla lektorów starszych oraz młodzieży męskiej zaangażowanej w pracę grup apostolskich oraz ruchach i stowarzyszeniach katolickich.

kapłana, który in persona Christi (w osobie
Chrystusa) sprawuje Mszę św. i udziela sakramentów. W ten sposób podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi
„pomocnikami proboszcza”. Jesteście przede
wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy,
ministranci, jesteście szczególnie powołani, by
być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się
pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim.
Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na cale życie”.
(Audiencja generalna, 1 sierpnia 2001 r.)

-=KONKURS LITURGICZNY=-

Podajemy kolejne pytania:
1. Z jakiego miasta pochodził św. Paweł Apostoł?
2. . Jak wykonuje się mały znak krzyża i co on oznacza?
Odpowiedzi należy przesyłać do 15 lutego 2009 r.

Kalendarium liturgiczne:
25 grudnia – uroczystość Narodzenia Pańskiego;
6 stycznia – uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli);

3. Eliminacje do Halowego Turnieju Piłki Nożnej na poziomie diecezjalnym odbywać się będą do końca marca 2009 r. Organizują go dekanalni duszpasterze LSO.
Ogólnopolskie finały rozgrywek odbędą się w Łodzi i w Częstochowie w dniach
1-2 maja 2009 r.
4. Włączamy się w akcję „Kolędników misyjnych”. Dni Formacji Misyjnej
dla kolędników misyjnych odbędą się w Czchowie w domu im. ks. Jana Czuby
w lutym 2009 roku, w dniach: 1-4 II (III-IV kl.); 4-7 II (gimnazjum); 7-10 II
(V-VI kl.); 10-13 II (V-VI kl.); 13-15 II (III-IV kl.); 15-18 II (V-VI kl.); 18‑21 II
(III-VI kl.); 21-24 II (gimnazjum); 24-27 II (V-VI kl.). Zapisy są prowadzone
w Wydziale Misyjnym.
5. Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza i Diecezjalne Dzieło Powołań pierwszy raz organizuje Rekolekcje Powołaniowe dla lektorów i młodzieży męskiej ze
szkoły średniej. Odbędą się one w Ciężkowicach w dniach 22-26 lutego 2009 r.
Zapisu można dokonać w Wydziale Duszpasterstwa Młodzieży.
6. Dni Formacji Ministrantów i Lektorów (Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach) odbędą się w następujących terminach: 13-15 marca (ministranci młodsi);
20-22 marca (ministranci starsi); 27-29 marca lektorzy starsi i młodzież męska
zaangażowana w działalność ruchów i stowarzyszeń katolickich.

Redakcja:

Za udział w ostatnim konkursie liturgicznym i prawidłowe odpowiedzi nagrodę otrzymuje: Michał Kieblesz (parafia Tylicz). Gratulujemy!

I N F O R M A C J E

2. III sesja Kursu Ceremoniarzy odbędzie się w dniach: 13-15 lutego 2009 r.
Papież Jan Paweł II
do ministrantów
„Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto
służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza
z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i dzia
ła w każdym akcie liturgicznym. Jezus jest
obecny kiedy wspólnota się gromadzi, aby
modlić się i sławić Boga. Jezus jest obecny
w Słowie Pisma Świętego. Jezus jest obecny zwłaszcza w Eucharystii pod postacią
chleba i wina. Działa On za pośrednictwem
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31 grudzień – święto Najświętszej Rodziny;
2 luty – święto Ofiarowania Pańskiego;

1 stycznia – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
25 luty – Środa Popielcowa

