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Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Tarnowskiej
organizuje oazy wakacyjne dla ministrantów i lektorów
w następujących ośrodkach:

KRYNICA-ZDRÓJ – Ośrodek Diecezji Tarnowskiej „Pogoń”
Ministranci młodsi (szkoła podstawowa):
I turnus: 29.06. – 10.07. (12 dni z dniem przyjazdu i odjazdu)
Ministranci starsi (gimnazjum):
II turnus: 13.07. – 24.07. (12 dni z dniem przyjazdu i odjazdu)
Lektorzy (szkoła średnia):
III turnus: 25.07. – 2.08. (9 dni z dniem przyjazdu i odjazdu)

Zapisów na oazę do Krynicy-Zdroju dokonujemy w Wydziale Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży w Tarnowie. Wpłacamy całość kwoty
i pobieramy kartę uczestnictwa. Jeśli wpłata za oazę będzie przelewem bankowym, to dokonujemy jej dopiero po uprzednim zgłoszeniu uczestnika i wpisaniu na listę.
KOŁOBRZEG nad Morzem Bałtyckim – Szkoła Podstawowa nr 5
3 grupy prowadzone osobno w tym samym terminie 27.06.
– 8.07. (12 dni z dniem przyjazdu i odjazdu): ministranci młodsi,
ministranci starsi i lektorzy.

F O T O K R O N I K A

pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jeża. Zwycięzcy
w poszczególnych kategoriach
wzięli udział w Mistrzostwach
Polski w Lublinie w dniach od
1 do 2 maja 2014 r.

Szkoła gimnazjalna:
I miejsce: Grabno
II miejsce: Przecław
III miejsce: Podegrodzie

Szkoła ponadgimnazjalna:
I miejsce: Kąty
II miejsce: Tuchów – Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny (Sanktuarium)
III miejsce: Czarna Tarnowska
W mistrzostwach PNH wzięły udział 44 drużyny. Serdecznie gratulujemy zwycięskim drużynom i zawodnikom. Mistrzostwa uważamy
za udane! Jeszcze raz dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się
do zorganizowania tej imprezy, a w szczególności JE bp. Andrzejowi Jeżowi, ks. Prałatowi Józefowi Drabikowi, ks. Jackowi Walczykowi oraz
Panu Grzegorzowi Wawryce – Burmistrzowi Brzeska.

Dzień otwarty w WSD.
17 maja 2014 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Tar
nowie odbył się I Dzień Otwarty.
Wzięło w nim udział ponad 450
młodzieńców z całej diecezji,
lektorów oraz młodzieży męskiej zaangażowanej w pracę
grup apostolskich oraz ruchów
i stowarzyszeń katolickich.

Szczegółowe informacje na temat wyjazdu na oazę do Kołobrzegu
znajdują się na stronie: oazylso.manifo.com.

1. Zachęcamy do udziału w oazach wakacyjnych.

2. Warsztaty Liturgiczne dla Ceremoniarzy połączone
z rozdaniem dyplomów i krzyży odbędą się w Gródku
nad Dunajcem, w dniach od 12 do 14 września 2014 r. Na
warsztaty zapraszamy tylko uczestników tegorocznego
Kursu Ceremoniarza. Spotkanie ceremoniarzy wszystkich
roczników odbędzie się w Ciężkowicach w osobnym terminie, o czym poinformujemy.

VIII Mistrzostwa LSO
Diecezji Tarnowskiej w Piłce Nożnej Halowej. 29 marca 2014 r. w Brzesku, w parafii św. Jakuba Apostoła odbyły się rozgrywki w PNH LSO
w naszej diecezji, które były
eliminacjami do Mistrzostw
Polski. Turniej rozpoczął się
Mszą świętą sprawowaną

Wyniki turnieju diecezjalnego w Brzesku:
Szkoła podstawowa:
I miejsce: Przyszowa
II miejsce: Wietrzychowice
III miejsce: Nowy Sącz – pw. św. Jana Pawła II
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OAZY DLA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW

Kościół w Polsce obecny rok liturgiczny
przeżywa pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego”.
Działania duszpasterskie Kościoła zmierzają
do przyjęcia i ożywienia osobistej wiary w Syna
Bożego, zakorzenionej w łasce chrztu świętego.
Jednocześnie przygotowujemy się do obchodów
1050. rocznicy chrztu Polski, którą będziemy
przeżywali w 2016 r. Chrzest jest pierwszym
uściskiem Pana Boga i rozpoczyna nasze życie
wiary. Jest to kąpiel godowa, która uruchamia
w ochrzczonym nadprzyrodzoną moc, wyciska
niezatarte znamię, daje siłę do walki ze złem
i przygotowuje do udziału w Eucharystii.
Św. Jan Paweł II podczas międzynarodowej pielgrzymki ministrantów do Rzymu, dnia
1 sierpnia 2001 r., mówił na Placu św. Piotra:
„Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, prawdziwą
świętą posługą. Nawiązując do tej posługi, pragnę podzielić się z wami pewnymi refleksjami.
Strój ministranta jest strojem szczególnym.
Przypomina on szatę, którą zakłada każdy przyjęty do wspólnoty w Jezusie Chrystusie. Mam
na myśli szatę chrzcielną, której głęboki sens
wyjaśnia św. Paweł: «Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa» (Ga 3,27). Drodzy ministranci, chociaż wyrośliście
już z szaty chrzcielnej, przywdzialiście strój ministrantów. Tak, chrzest
stanowi punkt wyjścia waszej «prawdziwej funkcji liturgicznej»”.
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