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ŚWIATŁO WIARY
Zbliża się dzień zamknięcia Roku Wiary.
Nastąpi to 24 listopada 2013 r., w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która w naszej diecezji obchodzona jest
jako święto patronalne Liturgicznej Służby
Ołtarza. Wówczas to uroczyście złożymy
„wyznanie wiary” wobec kapłana. W liturgii zawarte są wszystkie prawdy naszej
wiary, całe Credo Kościoła.
Jednocześnie złożone Wyznanie wiary
podczas każdej Mszy św. jest naszą osobistą modlitwą i potwierdzeniem programu naszego życia. W starożytności
zabraniano zapisywania tekstu Credo na papierze lub kamieniu. Wolno było
je wypisywać tylko w sercu i codziennie sobie przypominać. Do tej tradycji
nawiązuje specjalnie przygotowany znak na zakończenie Roku Wiary. Jest
to tablica z tekstem Credo, ale wykonana w taki sposób, że można go zasłaniać i odsłaniać. Jedna i druga czynność prowadzi do refleksji nad wiarą.
Odsłaniam tekst wyznania wiary, aby mogły go zobaczyć moje oczy. Zasłaniam tekst, aby zapytać siebie, czy Credo Kościoła jest wyraźnie wypisane
na moim sercu.
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F O T O K R O N I K A
Oazy dla ministrantów i lektorów. Duszpasterstwo Liturgicznej
Służby Ołtarza zorganizowało pod swoim patronatem oazy dla ministrantów i lektorów w następujących ośrodkach:
w Piwnicznej – Ośrodek
Rekolekcyjno-Misyjny
Oaza – Piwniczna (29 lipca – 6 sierpnia);
w Zakopanem – Willa
pod Krzyżem (12-20
sierpnia) oraz Świerznie nad Morzem Bałtyckim (I turnus: 10-21
lipca; II turnus: 21 lipca
– 1 sierpnia). W oazach
wzięło udział 200 ministrantów i lektorów.
Oaza Zakopane

SZKOŁA LITURGICZNA
Procesja. Termin „procesja” pochodzi od łacińskiego słowa procedere (stąd
słowo procedamus), które oznacza „iść”,
„postępować naprzód”, „iść w górę”,
„kroczyć dalej”. Procesja symbolizuje
nowy lud Boży, pielgrzymujący pod przewodnictwem Chrystusa, do nowej ziemi
obiecanej, do nieba. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego podkreśla, że do
„gestów zalicza się także procesje, w czasie których kapłan
podąża do ołtarza z diakonem
i usługującymi (procesja wejścia); diakon przed ogłoszeniem
Ewangelii zanosi Ewangeliarz
do ambony (procesja z Ewangeliarzem); wierni przynoszą dary
(procesja z darami) oraz przy-

1. Kurs Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego dla lektorów (Dom
Rekolekcyjny w Ciężkowicach): II sesja: 22-24 listopada 2013 r.,
III sesja: 14-16 lutego 2014 r. Przewidzianych jest pięć sesji, we
wszystkich udział jest obowiązkowy. Od II sesji wszystkie formalności należy załatwiać w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach.
2. Diecezjalne Mistrzostwa Piłki Nożnej Halowej dla LSO odbędą się
w Brzesku 29 marca 2014 r. Prosimy Księży o organizowanie turniejów PNH w dekanatach i w rejonach wcześniej.
3. Końcem listopada br. odbędzie się spotkanie dekanalnych duszpasterzy LSO w kurii diecezjalnej w Tarnowie.

Nowi ceremoniarze
(2012-2013). 13 września 2013 r. w Centrum
Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej „Arka” ks. bp
Władysław Bobowski
pobłogosławił do funkcji
ceremoniarza i animatoGródek
ra liturgicznego 140 lektorów. Młodzieńcy ci,
będą pomagali w kierowaniu asystami liturgicznymi w parafii i w prowadzeniu spotkań z grupami kandydatów, ministrantów i lektorów. W obecnym roku 2013-2014 Szkołę Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego
rozpoczęło 160 lektorów.
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)
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stępują do Komunii św. (procesja
komunijna). Wypada, aby te czynności i procesje odbywały się w sposób
uroczysty i aby towarzyszyły im odpowiednie śpiewy, zgodnie z zasadami ustalonymi dla poszczególnych
czynności” (por. OWMR 44). Nie
ma „procesji wyjścia”, gdyż Eucharystia kończy się rozesłaniem.

Oaza – Świerzno
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