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ROK WIARY
11 października 2012 roku rozpoczęliśmy w Kościele Rok Wiary. W tym
roku mija 50 lat od chwili otwarcia Soboru Watykańskiego II, a także 20
lat od opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Ogłoszony przez
papieża Benedykta XVI Rok Wiary przeżywamy pod hasłem: „Wy jesteście
solą ziemi” (Mt 5,13). Sobór Watykański II dokonał wiele zmian w Kościele.
Najbardziej zauważalna zmiana dokonała się w dziedzinie liturgii, zwłaszcza w sprawowaniu
Mszy Świętej. Odnowiono księgi liturgiczne, powstał nowy mszał, język łaciński zastąpiono
językami narodowymi. Odtąd liturgię sprawuje się „twarzą do ludu”, a co za tym idzie, ołtarz
został ustawiony między celebransem a ludem. Bardziej dostępna stała się Komunia Święta pod dwiema postaciami, jako zasadę przyjęto, że księża mogą koncelebrować Eucharystię.
Uczyniono to wszystko po to, aby wierni mogli czerpać
z Eucharystii obfitsze łaski.
Zachęcamy Księży Opiekunów grup LSO, Was,
Drodzy lektorzy, do sięgnięcia po ważny dokument Soboru Watykańskiego II, jakim jest Konstytucja o liturgii
świętej. Ministranci także niech pytają swoich księży
o podstawowe kwestie związane ze zmianami, jakie
przyniósł Sobór Watykański w liturgii.

Drodzy Ministranci, Lektorzy i Ceremoniarze!
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkim skarbem jest
prawdziwy i wierny przyjaciel. Pismo Święte mówi, że „kto znalazł
przyjaciela, ten skarb znalazł” (por. Syr 6,14). Prawdziwego przyjaciela chcielibyśmy nie tylko znaleźć, ale i zatrzymać na całe życie,
bowiem można na nim zawsze polegać i zawsze na niego liczyć
– zwłaszcza w sytuacjach trudnych i wymagających.
Jako Liturgiczna Służba Ołtarza stanowicie krąg bardzo bliskich Jezusowi przyjaciół,
którym On zaufał i na których zawsze pragnie polegać. Zaufanie, jakim obdarzył Was Pan
Jezus, jest wielkim zobowiązaniem i zachętą do tego, aby codziennie pielęgnować ten bezcenny dar przyjaźni. Stojąc blisko ołtarza i posługując w czasie celebracji liturgicznych,
macie możliwość ciągłego zacieśniania więzów tej przyjaźni oraz stawania się coraz bardziej podobnymi do Jezusa Chrystusa. Przyjaźń, którą obdarza Was Pan Jezus, stanowi
bezcenny skarb, bogactwo na całe życie, którego nikt nie będzie w stanie Wam odebrać,
chyba że sami na to pozwolicie. Zachęcam Was gorąco do tego, abyście naprawdę cenili
sobie waszą służbę przy ołtarzu oraz abyście byli dumni i autentycznie wdzięczni za możliwość tak bliskiego uczestniczenia w najświętszych czynnościach sprawowanych w ramach
liturgii Kościoła i za tak liczne okazje do umacniania przyjaźni z Jezusem Chrystusem.
Jako ministranci, lektorzy i ceremoniarze jesteście w rzeczywistości Jego apostołami. Gdy
uczestniczycie w liturgii, pełniąc swoją służbę przy ołtarzu, ofiarowujecie wszystkim świadectwo. Wasza skupiona postawa, wasza pobożność wypływająca z serca i wyrażająca się
w gestach, w śpiewie i w odpowiedziach, jest niezwykle wymownym świadectwem działającym na zgromadzonych wiernych, a zwłaszcza na waszych rówieśników.
Dziękuję Wam za waszą codzienną służbę Jezusowi przy Jego ołtarzu oraz za świadectwo waszego życia, dzięki któremu wielu waszych rówieśników może zapragnąć zbliżyć
się do Chrystusa. Dziękuję również Waszym Rodzicom, którzy wspierają Wasze codzienne
posługiwanie Panu Bogu przy ołtarzu. W naszej diecezji możemy radować się licznymi zastępami starannie przygotowanej Liturgicznej Służby Ołtarza. Jesteście prawdziwą armią
sług Jezusa Chrystusa!
Niech towarzyszy Wam codziennie Boża radość płynąca z bliskości Chrystusowego
ołtarza i z wielkości służby Temu, który jest nie tylko naszym Panem, ale który również
zaprasza nas do kręgu swoich bliskich przyjaciół. Życzę Wam, abyście na dar zaufania
i przyjaźni, jaką obdarzył Was Jezus Chrystus, odpowiadali zawsze ochoczo i z radością,
z sercami wypełnionymi Bożym entuzjazmem.
„Służcie Bogu z radością!” (Ps 100,2). Króluj nam, Chryste!

10 lat Szkoły Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego
Od 2003 roku odbywają się regularne zajęcia w Szkole Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego zwane potocznie kursem ceremoniarzy. Po 10 latach przeszło w niej szkolenie 1093
lektorów z 231 parafii diecezji tarnowskiej. W poszczególnych latach krzyże ceremoniarza
otrzymywali lektorzy w następujących liczbach: 2003 – 52; 2004 – 73; 2005 – 65; 2006 – 81;
2007 – 126; 2008 – 123; 2009 – 111; 2010 – 158; 2011 – 145; 2012 – 159.
Są takie parafie, które w ciągu tych lat wysłały na kurs ceremoniarza dużą liczbę lektorów.
Na przykład parafia św. Pawła w Bochni doczekała się liczby 26 ceremoniarzy, św. Jakuba
w Brzesku – 20; św. Małgorzaty w Nowym Sączu – 16; Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Mielcu – 15. Ciekawostką jest, że w 2011 roku kurs ceremoniarza ukończyło trzech dorosłych lektorów ze Lwowa z parafii katedralnej.
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Na owocne kontynuowanie Waszej posługi udzielam Wam z serca pasterskiego błogosławieństwa.
† Andrzej Jeż
Biskup Tarnowski
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Kursy lektorskie
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W roku szkolno-katechetycznym 2011-2012 kursy lektorskie ukończyło
411 ministrantów starszych. Zostały przeprowadzone w następujących
dekanatach: Bochnia-Zachód (72), Brzesko (47), Krościenko (66), Mielec-Północ (51), Nowy Sącz-Centrum (70), Radłów (29), Szczucin (29), Tarnów-Południe (47). Dziękujemy bardzo księżom, nauczycielom i ceremoniarzom

za trud prowadzenia kursów lektorskich.
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nych, organizowane są dni formacji misyjnej. Szczegółowe informacje znajdują
się na stronie www.misje.diecezja.tarnow.pl. Zapisy na poszczególne turnusy
przyjmuje Wydział Misyjny.
2. Dni formacji dla ministrantów młodszych odbędą się w dniach od 1 do 3 mar
ca 2013 r. w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach.
3. Dni formacji dla ministrantów starszych odbędą się w dniach od 8 do 10
marca w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach oraz w Domu
Rekolekcyjnym Sióstr Kanosjanek w Gosławicach.
4. Wielkopostne dni skupienia dla lektorów starszych odbędą się w dniach
od 15 do 17 marca w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach.
Udział w dniach formacji i skupienia należy zgłaszać w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego.
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INFORMACJE

1. Dla ministrantów i lektorów, którzy włączają się w akcję kolędników misyj-
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Kalendarium liturgiczne: 8 września – uroczystość Narodzenia NMP, głównej Patronki diecezji 14 września – święto Podwyższenia Krzyża 18 września – święto św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży
Październik – nabożeństwa różańcowe 1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych 2 listopada – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 25 listopada – uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (Dzień LSO)

