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Bp Andrzej Jeż mianowany biskupem tarnowskim
Biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Andrzej Jeż został
nowym biskupem diecezjalnym w Tarnowie. To historyczne
wydarzenie w dziejach diecezji, która ma 225 lat. Nigdy wcześniej biskup ordynariusz nie wywodził się z duchowieństwa
tarnowskiego. Decyzję Ojca Świętego Benedykta XVI ogłosiła
Nuncjatura Apostolska w Polsce. W sobotę 12 maja 2012 r.
uroczyście odczytał ją bp Wiesław Lechowicz, administrator
diecezji tarnowskiej, podczas odpustu w Szczepanowie –
miejscu narodzenia św. Stanisława – patrona Polski i diecezji
tarnowskiej. Ks. bp Andrzej Jeż został ordynariuszem naszej
diecezji z uwagi na to, że poprzedni biskup tarnowski, ks. bp
Wiktor Skworc, 29 października 2011 r., został zamianowany
arcybiskupem metropolitą archidiecezji katowickiej. Ingres ks. bpa Wiktora do katedry w Katowicach odbył się 29 listopada 2011 r. W piątek 15 czerwca, w uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa, odbędzie się natomiast ingres nowego biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża do bazyliki katedralnej.
Dziękując Panu Bogu za posługę biskupią Wiktora Skworca, jednocześnie polecamy w modlitwie nowego Pasterza diecezji – ks. bpa Andrzeja Jeża.

rOK VIII

S Ł U Ż B Y O Ł T A R Z A
www.lso.diecezja.tarnow.pl

Drodzy słudzy ołtarza, (…) Każda Msza św. – jak uczył
nas bł. Jan Paweł II – niezależnie od tego, czy odprawiana jest w małym wiejskim kościele czy w bazylice, jest
sprawowana poniekąd na ołtarzu świata i jednoczy
niebo z ziemią. Dlatego niech każda Eucharystia, sprawowana zarówno w dzień powszedni, jak i w niedzielę,
będzie dla Was zawsze uroczysta, tj. przeżywana w pełnym skupieniu i z pełnym zaangażowaniem; zawsze z przyjęciem owocu Eucharystii – samego Chrystusa pod postacią Chleba. Pogłębiajcie swoją duchowość eucharystyczną także przez prywatne nawiedzenia Najświętszego
Sakramentu i wspólne adoracje, tak by upodobniać się do Chrystusa, który ma „eucharystyczne oblicze”. Praktykujcie regularną spowiedź świętą
i łączcie ją z kierownictwem duchowym. Uczestniczcie w swoich ulubionych nabożeństwach, odprawianych w ciągu roku w Waszych parafiach.
(Z Listu ks. bpa Wiktora Skworca do ministrantów, lektorów i ceremoniarzy
diecezji tarnowskiej, 15 sierpnia 2011 r.)

I N F O R M A C J E

1. Zachęcamy do udziału w oazach wakacyjnych.
2. Mistrzostwa LSO o Puchar Beskidu Wyspowego odbędą się 9 czerwca (Tymbark, stadion KS Tymbark) i 16 czerwca (Nowy Sącz, stadion KS „Sandecja” Nowy Sącz).
3. „Warsztaty liturgiczne dla ceremoniarzy” odbędą się w Gródku nad Dunajcem, w dniach od 14 do 16 września 2012 r. Warsztaty zakończą się rozdaniem krzyży ceremoniarzom z rocznika 2011-2012.

F O T O K R O N I K A
Rekolekcje powołaniowe.
Już po raz czwarty zostały
przeprowadzone rekolekcje powołaniowe dla lektorów w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach. Miały
one miejsce w dniach od 16
do 19 lutego 2012 r. Rekolekcje poprowadził ks. Sylwester Brzeźny oraz ks. Jacek Soprych. Wzięło w nich
udział 25 uczestników.

Dzień skupienia w WSD.
Dnia 14 stycznia 2012 r.
w Wyższym Seminarium
Duchownym w Tarnowie
miał miejsce dzień skupienia dla lektorów starszych
oraz młodzieży męskiej zaangażowanej w pracę grup
apostolskich oraz ruchach
i stowarzyszeniach katolickich z całej diecezji.

VII Mistrzostwa Polski LSO w Piłce Nożnej Halowej, Częstochowa 1-2 maja 2012 r. W Mistrzostwach Polski
PNH LSO w Częstochowie wzięły udział drużyny naszej diecezji: w kategorii szkół podstawowych: par. PustkówOsiedle (6 miejsce); w kategorii szkół gimnazjalnych: par. Nowy Sącz – św. Małgorzaty (9 miejsce), Tarnów – par.
Miłosierdzia Bożego (10 miejsce); w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: par. Stróże (16 miejsce).

Redakcja:

Kurs ceremoniarzy. Zakończyła się X edycja Szkoły Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego w roku 2011/2012. Kurs ukończyło ponad 140 lektorów z 60 parafii
naszej diecezji. Uroczyste wręczenie dyplomu i krzyża ceremoniarza odbędzie się
w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej „Arka” w Gródku nad
Dunajcem podczas „Warsztatów liturgicznych”, które odbędą się w dniach od 14 do
16 września 2012 r.

WAKACJE Z BOGIEM – OAZY LSO

Wcześniej, 24 marca br., zakończyły się w Brzesku VI Mistrzostwa Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Tarnowskiej w Piłce Nożnej Halowej, które były eliminacjami do Mistrzostw Polski. Wzięło w nich udział ponad 50 drużyn, w których zagrało 500 młodych piłkarzy. Wyniki turnieju:
– szkoła podstawowa: I miejsce: par. Pustków-Osiedle; II miejsce: par. Jaworzna; III miejsce: par. Dulcza Wielka.
– gimnazjum: I miejsce:
par. Nowy Sącz – św. MałgoŻegiestów Zdrój
rzaty; II miejsce: par. Przyszoturnus: 10-21 lipca 2012 r. – ministranci starsi (gimnazjum)
wa; III miejsce: par. WietrzyZakopane (Willa pod Krzyżem)
chowice.
I
turnus:
16-25
lipca
2012
r.
– szkoła ponadgimnazjalna: I miejsce: par. Stróże; II miejsce: par. Odporyszów;
II
turnus:
11-20
sierpnia
2012
r.
III miejsce: par. Brzesko – św. Jakuba.
Pobierowo nad morzem
I turnus: 19-30 lipca 2012 r.
II turnus:19-30 lipca 2012 r.

Jurków k. Dobrej
turnus: 1-11 sierpnia 2012 r. – ministranci ze szkoły podst. i gimnazjum
Stary Sącz
turnus: 15-21 lipca 2012 r. – ministranci z gimnazjum

Zasady dokonywania zapisów na oazy – patrz: www.lso.diecezja.tarnów.
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