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PIERWSZA EUCHARYSTIA
I PIERWSZE KÓŁKA MINISTRANCKIE

Dzień skupienia w Seminarium Duchownym. W sobotę, 17 stycznia 2009 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 znalazły
się: spowiedź święta, adoracja Najświętszego
Sakramentu, Msza św., której przewodniczył
ks. bp Wiesław Lechowicz, a także jasełka
odegrane przez kleryków w nowej auli seminaryjnej. W dniu skupienia wzięło udział
ponad trzystu ministrantów i lektorów z całej diecezji.

Drodzy, niemal w całych dziejach Kościoła
w sprawowanie liturgii włączali się chłopcy i młodzieńcy, ich posługa jednak dopiero pod koniec XIX wieku przybrała formę
zorganizowaną. Twórcą tzw. Kółek Ministranckich był jezuita W. Basile, sławny
misjonarz pracujący wśród południowych
Słowian. Papież Pius IX na audiencji dnia
21 września 1865 roku zatwierdził jego pomysł, jednocześnie obdarzając „Kółka Ministranckie” odpustami. Miały one na celu:
skupienie pobożnych chłopców pod sztandarem Jezusa eucharystycznego i wpojenie w ich
dusze głębokiej czci do Najświętszego Sakramentu i gorącej miłości do Serca Jezusa. Chłopcy w ich ramach zgłębiali tajemnicę Mszy św. i zapoznawali się z wszystkimi ceremoniami
kościelnymi. Tworzyli w
i szkole zastęp gorliwych ministrantów, uważając sobie za
największy zaszczyt, że mogą być blisko ołtarza, posługując do Mszy św.
Drodzy ministranci i lektorzy, jak widać, ta droga i dziś jest aktualna. Warto o tym pamiętać. Szczególnie w Wielki Czwartek, kiedy znów powrócimy do Wieczernika, gdzie odbywała się pierwsza Msza św. Dziś tę zaszczytną posługę wy pełnicie. Służąc przy ołtarzu,
pamiętajcie zatem i o tym, że macie okazję jeszcze pełniej upodobnić się do Jezusa Chrystusa
i stać się przykładem dla swoich rówieśników.

Rekolekcje Powołaniowe. W dniach 2226 lutego 2009 r. w Domu Rekolekcyjnym
w Ciężkowicach odbyły się Rekolekcje Powołaniowe dla lektorów i młodzieży męskiej
ze szkół średnich. Zorganizowane zostały
przez Duszpasterstwo LSO i Diecezjalne
Dzieło Powołań. Rekolekcje poprowadził
ks. mgr Bogdan Kwiecień, dyrektor Domu
Rekolekcyjnego w Ciężkowicach. Wzięło
w nich udział 15 chłopców z naszej diecezji.
Turniej Piłki Nożnej Halowej. Po raz trzeci
w dekanatach były rozgrywane mecze piłkarskie wśród ministrantów i lektorów, w ramach
eliminacji do Mistrzostw Diecezji Tarnowskiej
Piłki Nożnej Halowej. Odbyły się one w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia. W trakcie rozgrywek diecezjalnych
zostaną wyłonione drużyny, które w dniach
1-2 maja br. wezmą udział w Mistrzostwach
Polski PNH w Częstochowie

Bicie się w piersi – gest ten spotykamy w Ewangelii. Jezus, opowiadając przypowieść o faryzeuszu i celniku, chwalił pokorną modlitwę tego
drugiego. Celnik stał uniżony przed Bogiem w świątyni, nie śmiejąc
nawet oczu wznieść ku niebu, i bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej
litość dla mnie grzesznika!” (Łk 18,13). Podobnie zachował się
setnik rzymski, który znalazł się pod krzyżem Jezusa. Również
tłumy, które były świadkami śmierci Jezusa na krzyżu, gdy zobaczyły, co się stało, wracały, bijąc się w piersi (Łk 23,48). Gest ten
oznacza publiczne przyznanie się do win i grzechów oraz skruchę i
żal za nie. Wykonujemy go podczas aktu pokuty, natomiast nie bijemy się w piersi podczas wymawiania słów: Panie, nie jestem godzien
oraz Baranku Boży, gdyż formuły te nie są wyznaniem win.
Jak wiecie, były to najpierw kobiety, które
rankiem Wielkiej Nocy przybyły do grobu
Chrystusa, a On je przywitał, uspokoił i polecił im zanieść wieść o swoim zmartwychwstaniu Jego uczniom. To Maria Magdalena przybyła odszukać Jego ciało i chciała zatrzymać
Jezusa, kiedy ten ją do siebie przywoływał. To
uczniowie, którzy udali się do Emaus, prosili
Go, aby pozostał z nimi przy łamaniu chleba.
(Msza św. w Auli Pawła VI,
15 kwietnia 1980 r.)

-=KONKURS LITURGICZNY=Cieszymy się, że coraz więcej ministrantów i lektorów bierze udział w naszym konkursie. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi w ostatnim z nich – nagrodę otrzymują: Radosław Lechowicz (Żabno), Bogusław Wójcik (Bochnia – św. Pawła Apostoła),
Artur Starostka (Piotrkowice), Jarosław Duda (Podłopień). Gratulujemy!
Oto kolejne pytania:
1. W którym roku papież zatwierdził „Kółka Ministranckie”?
2. Co oznacza gest bicia się w piersi i kiedy go wykonujemy?
Odpowiedzi należy nadsyłać do 30 kwietnia 2009 r.
Redakcja:

Księża polscy mistrzami Europy w piłce
nożnej halowej. Reprezentacja polskich
księży zdobyła złoty medal w IV Mistrzostwach Europy w Halowej Piłce Nożnej
w Portugalii. Tym samym księża obronili
tytuł piłkarskich mistrzów Starego Kontynentu, który zdobyli dwa lata wcześniej
w Sarajewie. W mistrzostwach wzięło
udział 10 reprezentacji Polski, Portugalii,
Słowenii, Słowacji, Austrii, Węgier, Chorwacji, Włoch, Bośni i Hercegowiny oraz
Hiszpanii. W reprezentacji grali księża z diecezji: kieleckiej, sandomierskiej, sosnowieckiej, tarnowskiej (ks. Sławomir Szyszka z Nowego Sącza – na zdjęciu) i radomskiej.
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Kalendarium liturgiczne:
19 marca – uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP;
4 maja – uroczystość NMP Królowej Polski;

I N F O R M A C J E

Papież Jan Paweł II do ministrantów
Drodzy ministranci! Jako słudzy ołtarza
nosicie w sobie radość Wielkanocy. Nie
tyko wyznajecie wiarę w Chrystusa zmartwychwstałego, ale otrzymaliście także Je
go łaskę, dzięki której jesteście specjalnie
wybrani do tego, aby służyć Chrystusowi
przez uczestnictwo we Mszy św. Prawie
codziennie macie możliwość być blisko
Jezusa, ale szczególnie podczas Świąt
Wielkanocnych Chrystus zaprasza do siebie wszystkich, którzy w Niego wierzą,
objawiając im swoje zmartwychwstanie.

S Ł U Ż B Y O Ł T A R Z A
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1. Dni Formacji Ministrantów i Lektorów w Domu Rekolekcyjnym 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). Dom Sióstr
Kanosjanek w Gosławicach: 20-22 marca (ministranci starsi).
2. Sesje Kursu Ceremoniarzy: 17-19 kwietnia (IV sesja), 22-24 maja 2009 r.
(V sesja).
3. Mistrzostwa Diecezji Tarnowskiej Służby Liturgicznej w Piłce Nożnej Halowej odbędą się dnia 21 marca w Brzesku, Jadownikach i Okocimiu. Zwycięskie
drużyny w poszczególnych kategoriach dekanalni duszpasterze LSO (odpowiedzialni w rejonach) zgłoszą do dnia 12 marca 2009 r. do ks. mgr. Łukasza Matyki
(par. św. Jakuba w Brzesku, tel. kom. 0-506-605-714, 0-14 68-63-705, w. 26;
e-mail: lmatyka@wp.pl, ksjakub@o2.pl). Ogólnopolski
turnieju odbędzie
się w Częstochowie w dniach 1-2 maja 2009 r.
4. W tym roku w czasie wakacji będą organizowane oazy w Żegiestowie Zdroju (dla ministrantów młodszych i starszych), w Błoniu (dla lektorów i ceremoniarzy), a także w Pobierowie nad Morzem Bałtyckim (ministranci młodsi
i starsi). O szczegóły należy się zwracać do ks. Pawła Króla (par. Wielogłowy,
tel. 0-18 44-32-855). Są one też dostępne na stronie: www.lso.diecezja.tarnow.pl.

12 kwietnia – uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego;
24 maja – uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego;

19 kwietnia – niedziela Miłosierdzia Bożego;
31 maja – uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

