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OD ADWENTU DO BOŻEGO NARODZENIA
Przez okres Adwentu przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia.
Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku liturgiczny,
który:
- wspomina dawne oczekiwanie ludzi w Starym Testamencie na przyjście
obiecanego Mesjasza-Zbawiciela,
- poprzedza Uroczystość Bożego
Narodzenia,
- przygotowuje nas na przyjście
Jezusa przy końcu świata.
Choć czas Adwentu polega na
pokucie i pełnieniu dobrych uczynków, stąd fioletowy kolor szat liturgicznych, to jednak pokuta jest
przepełniona radością. Źródłem tej
radości jest Jezus Chrystus, który
narodził się w Betlejem.
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W Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach
trwa Kurs Ceremoniarza.
Odbyły się już dwie sesje.
W tym roku szkolnokatechetycznym
(2005/2006 r.) bierze
w nim udział 75 uczestników, z 34 parafii naszej
diecezji. Przygotowuje on
do kierowania asystami
liturgicznymi, do pomoCeremoniarze roku 2004/2005
cy w sprawowaniu opieki
nad grupami kandydatów, ministrantów i lektorów. Wiąże się on również
z osobistą formacją liturgiczną uczestników i zdobyciem wyższego
stopnia w posłudze lektora na szczeblu diecezjalnym.
W zajęciach pomagają klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Przez osiem sesji ministranci starsi z dekanatu
W każdym numerze gazetki będziemy bardzo krótko omawiać różne
Tarnów-Południe przyzagadnienia związane z formacją liturgiczną. Na początku spróbujmy odgotowywali się do pełpowiedzieć na pytanie: Czym jest służba liturgiczna?
nienia funkcji lektora.
Na służbę liturgiczną składają się:
Moderatorem kursu był
- liturgiczna służba ołtarza (ministranci i lektorzy tzw. LSO),
ks. mgr Krzysztof Two- zespoły żeńskie (np. zespół troszczący się o dary ofiarne, prowadzący
rzydło, któremu pomakomentarz czy modlitwę powszechną),
gali ceremoniarze: Jakub
- służba muzyczna (psałterzyści, kantorzy, schola, chór, organista),
Jasiak, Krzysztof Piątek
- służba porządkowa (np. zakrystian, służba ładu).
Nowi lektorzy z dekanatu Tarnów-Południe
oraz lektor Krzysztof
Frączek. Obrzęd błogosławieństwa lektorów odbył się 3 grudnia 2005
FOTOKRONIKA LSO
roku, w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Mszy Świętej przewodniczył
ks. bp Władysław Bobowski. Do grona lektorów zostało włączonych 79
W dniach od 16-18 wrześministrantów starszych.
nia 2005 roku, w Gródku
nad Dunajcem odbyły się
DNI SKUPIENIA, KURSY I SZKOLENIA
pierwsze „Warsztaty Liturgiczne”. W warsztatach
1. III sesja Kursu Ceremoniarzy odbędzie się w dniach od 3-5 lutego
uczestniczyli ceremoniarze,
2006 r.
którzy ukończyli kurs w cią2. Dni Formacji Ministrantów w Domu Rekolekcyjnym w Ciężgu ostatnich trzech lat. Na
kowicach odbędą się w terminach: 17-19 marca (ministranci młodsi)
warsztaty składały się wykłaoraz od 24-26 marca (ministranci starsi) 2006 r.
dy, dyskusje, spotkania w
3. Dni Skupienia dla lektorów w Ciężkowicach będą miały miejsce od
„Warsztaty
Liturgiczne”
Ceremoniarzy
grupach. Był to także czas
31 marca - 2 kwietnia 2006 r.
wewnętrznej formacji, ale nie zabrakło też rekreacji. Zajęcia z ceremoniarzami
poprowadzili: ks. lic. Wojciech Rzemiński, ks. dr Bolesław Margański oraz ks. dr
KONKURS LITURGICZNY
Grzegorz Lechowicz.
Wszystkich ministrantów i lektorów zachęcamy do udziału
w konkursie liturgicznym. Za udział w ostatnim konkursie nagrody
W dniach od 7-8
otrzymują: Daniel Gardoń, Michał Gardoń (parafia Wierchomla Wielka)
listopada br., odbyło się w
oraz Albert Gut (parafia Bobowa). Gratulujemy! Nagrody będą przesłane.
Warszawie Ogólnopolskie
Spotkanie Diecezjalnych Podajemy kolejne pytania:
Duszpasterzy Służby Litur- 1. Jakie rozróżniamy postawy liturgiczne?
gicznej. Spotkanie prowa- 2. Kiedy w czasie Mszy Świętej powinno rozkładać się kielich?
Odpowiedzi należy przesyłać do końca stycznia 2006 r.
dził ks. bp Stefan Cichy oraz
ks. bp Grzegorz Balcerek.
Przedstawiane tematy, a
„Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie.”
następnie dyskusje dotyBłogosławionych Świąt
czyły sposobów prowadzeBożego Narodzenia
nia w diecezjach kursów
i radosnej służby przy ołtarzu Pana,
lektora, psałterzysty i kursów ceremoniarza. W spotwszystkim Księżom Opiekunom służby
Ks. bp Stefan Cichy (drugi od prawej)
oraz ks. bp Grzegorz Balcerek (trzeci od prawej) kaniu wziął udział pan reliturgicznej, ministrantom i lektorom
daktor
Jan
Pospieszalski.
organizatorzy Ogólnopolskiego Spotkania DDSL
- życzy Redakcja!

