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JUBILEUSZ LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA
Jubileuszowe świętowanie Liturgicznej Służ
by Ołtarza składało się z dwóch części: Jubile
uszu Ceremoniarzy (10 września) oraz Jubile
uszu Ministrantów i Lektorów (17 września). Ju
bileusz rozpoczął się Eucharystią o godz. 15.00
w kościele parafialnym pw. NMP Królowej
w Gródku, której przewodniczył ks. bp Andrzej
Jeż. Wygłosił homilię i wręczył krzyże ceremo
niarzom z rocznika 2010/2011. Po zakończonej
Mszy św. i pamiątkowym zdjęciu z księdzem bi
skupem przed kościołem parafialnym ceremoniarze przeszli do siedziby ośrodka „Arka”.
Tutaj w plenerze odbyło się spotkanie przy grillu oraz występ zespołu muzycznego z pa
rafii z Ciężkowic „Ocean miłosierdzia”. Ks. bp Andrzej Jeż wręczył zasłużonym księżom
i lektorom statuetki w podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju Diecezjalnej Szkoły Ce
remoniarza i Animatora Liturgicznego. Po wspólnej agapie wszyscy przeszli do auli domu
rekolekcyjnego, gdzie miała miejsce prezentacja multimedialna dziewięcioletniej już hi
storii kursu ceremoniarza, jaki odbywa się regularnie w diecezji tarnowskiej. W Jubileuszu
wzięło udział 210 ceremoniarzy z całej diecezji.

(17 września 2011 r.)
Jubileuszowe spotkania ministrantów i lektorów miały miejsce w bazylikach w Tarnowie,
w Nowym Sączu, w Limanowej, w Szczepanowie oraz w parafii Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Mielcu. Jubileusz ten zostanie zapamiętany choćby z trzech względów: 1) wszyscy
ministranci i lektorzy otrzymali z tej okazji List Księdza Biskupa Wiktora Skworca oraz zbiór
przemówień papieży i polskich biskupów do ministrantów, pt. Jak sadzonki oliwki dokoła
stołu Chrystusa, Chleba Życia. Słowo papieży i polskich biskupów do ministrantów; 2) zo
stał dokonany Akt zawierzenia Matce Bożej Liturgicznej Służby Ołtarza diecezji tarnowskiej
i sprawy powołań do służby Bożej; 3) powołana została Diakonia Modlitwy, której celem jest
objęcie troską modlitewną dzieła Duszpasterstwa Ministrantów i Lektorów w naszej diecezji
i dzieło powołań do służby Bożej.

W homilii biskup tarnowski Wiktor Skworc
podkreślił, że bycie ministrantem to powołanie.
„Być ministrantem znaczy być sługą. Może się
wydawać, że tytuł sługi nie należy do najbardziej
zaszczytnych, tak jest w języku polskim; ale słowo
«ministrant» pochodzi od łacińskiego słowa «mini
ster». Tak, minister – najwyższy urzędnik państwa
– to znaczy sługa. Bywa, że czasem ministrowie,
o tym zapominają i chcą, aby im służono; Wam się
to nie powinno zdarzyć”.

O godz. 11.00 rozpoczęła się jubileuszowa
Msza św., której przewodniczył ks. bp Władysław
Bobowski. W homilii ksiadz biskup, odwołując
się do własnych doświadczeń służby przy ołtarzu
w kościele parafialnym w rodzinnym Tropiu, za
chęcał zgromadzonych do gorliwego poznawania
Chrystusa i świadczenia o Nim w swoim życiu.
W czasie procesji z darami 654 lektorów i mini
strantów złożyło deklarację przystąpienia do Diakonii Modlitwy w intencji LSO oraz nowych
powołań kapłańskich i zakonnych. Przed błogosławieństwem ksiądz biskup dokonał Aktu Za
wierzenia Matce Bożej ministrantów i lektorów i sprawę powołań do służby Bożej.

Już od godz. 9.30 wokół tronu Matki Bożej
zaczęli gromadzić się członkowie Liturgicznej
Służby Ołtarza oraz grup maryjnych i misyjnych.
Z racji roku jubileuszowego naszej diecezji ich
uroczyste świętowanie zostało włączone w ramy
diecezjalnego Jubileuszu Liturgicznej Służby Oł
tarza. Wszystkie przybyłe grupy najpierw miały
możliwość uczestniczenia w adoracji Najświęt
szego Sakramentu, a następnie we Mszy św., sprawowanej na placu sanktuaryjnym, której
przewodniczył ks. bp Wiesław Lechowicz. O oprawę muzyczną zadbała limanowska grupa
Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej.

Na jubileuszowe spotkanie LSO do Szcze
panowa przybyło 522 ministrantów i lekto
rów. Uczestnicy zgromadzili się w bazylice
pw. Marii Magdaleny i św. Stanisława BM.
Po powitaniu o godz. 9.30 zawiązano wspól
notę modlitwy. Ministranci i lektorzy adoro
wali Pana Jezusa obecnego w Najświętszym
Sakramencie. Był to także czas spowiedzi św.
O godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta Eu
charystia pod przewodnictwem ks. inf. Władysława Kostrzewy, w koncelebrze 28 prezbite
rów – dekanalnych i parafialnych duszpasterzy LSO. Spotkanie zakończyła tzw. agapa, czyli
wspólny posiłek. Następnie odbył się pokaz walk w stylu średniowiecznym.

Do kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Mielcu przybyło 419 ministrantów
i lektorów. Punktem kulminacyjnym uroczy
stości była Eucharystia, celebrowana pod prze
wodnictwem ks. bpa Andrzeja Jeża. Podczas
homilii, ksiądz biskup przypomniał, że służba
przy ołtarzu jest łaską. Zaznaczył, że bycie
ministrantem czy lektorem nie ogranicza się
tylko do posługiwania w prezbiterium, ale zobowiązuje także do dawania świadectwa wiary
w codziennym życiu. Wielokrotnie podkreślał rolę Liturgicznej Służby Ołtarza w wychowaniu
kolejnych pokoleń ojców i mężów w rodzinach oraz świętych i pobożnych kapłanów.

Pozdrawiam Cię, Maryjo, Niewiasto Eucharystii. Twój Syn, Jezus Chry
stus, wybrał mnie do radosnej służby przy ołtarzu, na którym uobec
niają się najważniejsze tajemnice naszej wiary. Matko moja, w Two
je ręce składam swoje młode życie, moją teraźniejszość i przyszłość.
Matko Niepokalana, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, pomóż mi
służyć Bogu z anielską czystością, broń mnie przed szatanem i ustrzeż
mnie przed błędami wieku młodzieńczego. Pomóż mi trwać w gorliwej
służbie Jezusowi przy ołtarzu. Rozpalaj we mnie miłość do Jezusa obec
nego w Najświętszym Sakramencie. Zapalaj mnie duchem apostolstwa.
Maryjo, która byłaś pełna Ducha Świętego, pomóż mi rozeznać moje
życiowe powołanie. Tobie zawierzam siebie i wszystkich, którzy stano
wią grono Liturgicznej Służby Ołtarza mojej parafii i diecezji. Matko,
Królowo Apostołów, proszę Cię także o to, aby nasza diecezja nadal była
żyzną ziemią, na której rodzić się będzie wiele powołań do służby Bożej.
Przygarnij mnie do swego Niepokalanego Serca i złącz jeszcze ściślej
z Jezusem moim Królem. Amen.

W roku szkolno-katechetycznym 2010/2011 kursy lektorskie w dekana
tach ukończyło 884 ministrantów starszych:
Bochnia-Wschód (30)
Brzesko (68)
Krynica (98)
Łącko (103)
Redakcja:
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Mielec-Północ (72)
Nowy Sącz-Centrum (85)
Nowy Sącz-Wschód (150)
Nowy Sącz-Zachód (83)

Szczucin (36)
Tarnów-Północ (32)
Tymbark (85)
Żabno (42)
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