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ŚWIATOWE DNI MŁODYCH – TYDZIEŃ MISYJNY
W dniach od 20 do 25 lipca 2016 roku w ramach Tygodnia Misyjnego przed centralnymi obchodami ŚDM
w Krakowie (25-31 lipca) w naszej diecezji gościła młodzież z wielu krajów świata: z Norwegii, Wielkiej
Brytanii, Niemiec, Austrii, Czech, USA, Peru, Boliwii, Chile, Republiki Środkowoafrykańskiej, Konga, Czadu,
Sudanu, Rwandy, Madagaskaru i Korei Południowej. W sobotę 23 lipca prawie 15 tys. młodych ludzi, w tym
także młodzież z naszej diecezji, modliło się przy Papieskim Ołtarzu w Starym Sączu i odnowiło przyrzeczenia chrzcielne. Była modlitwa w kilku językach, powiewały flagi ŚDM i krajów, z których pochodzili pielgrzymi. Mszy św. przewodniczył biskup
tarnowski Andrzej Jeż, a koncelebrowało ją 17 biskupów z różnych krajów i prawie pół tysiąca duchownych z całego świata. 30 ceremoniarzy
zaangażowanych było w liturgię, a blisko 100 lektorów asystowało przy
rozdzielaniu Komunii św. podczas Mszy św. Na początku młodzi wnieśli
krzyż i ikonę Matki Bożej – znaki ŚDM. Na tę okoliczność został opracowany specjalny mszał. Biskup Tarnowski pozdrowił pielgrzymów w kilku
językach. Także modlitwa wiernych była odczytana przez młodzież kilku
narodowości. Po Mszy św. odbył się festiwal młodych (występy młodych
zza granicy). Spotkanie zakończyło się apelem jasnogórskim.

Łaska młodości buduje na naturze młodości: na jej wielkich pragnieniach radykalizmu, przemiany świata i własnego rozwoju. Na
tych pragnieniach opiera się Chrystus, kiedy powołuje młodych ludzi do budowania Kościoła w jego różnych wymiarach: rodzinnym,
społecznym, życia kapłańskiego czy zakonnego, na płaszczyźnie kultury i nauki. Drodzy Młodzi! Kościół liczy na Was, gdyż nieustannie
potrzebuje Waszej żywej wiary, entuzjazmu, twórczej miłości i świeżości nadziei. Młode pokolenie chrześcijan odnawia Kościół, odmładza go i daje mu nową siłę. To dlatego Światowe Dni Młodzieży są wielkim darem nie tylko dla młodych, ale także dla całej wspólnoty
Kościoła. Życzę Wam wytrwałości i ustawicznego wsłuchiwania się w głos Jezusa Chrystusa, który chce Was prowadzić przez życie,
ukazując jego pełną wartość i piękno.
Słowo Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża na Tydzień Misyjny ŚDM w diecezji tarnowskiej
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Wakacje z Bogiem – oazy. W tym roku w Wakacjach z Bogiem organizowanych przez diecezjalne duszpasterstwo LSO wzięło udział ok. 200 ministrantów i lektorów. Oazy odbyły się w Domu Rekolekcyjnym „Pogoń” w Krynicy, przy parafii w Jurkowie k. Dobrej oraz w Jastarni nad morzem.
Krynica - Zdrój

Jurków k. Dobrej

Jastarnia nad morzem

Lektorzy ojcowie z parafii
M.B. Anielskiej w Dębicy

Mąż i ojciec – lektor. 8 maja w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w wieku 54 lat
zmarł Tomasz Podlasek, lektor z parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Dębicy. Pozostał ministrantem i lektorem nawet wtedy, gdy założył rodzinę, został mężem i ojcem czwórki dzieci.
Pozostał przy ołtarzu do końca życia. Przez prawie 30 lat pracował w Poradni Rodzinnej
przy parafii Matki Bożej Anielskiej, uczestniczył we wszystkich Pieszych Pielgrzymkach
Tarnowskich na Jasną Górę. Co roku organizował w parafii spotkania w rocznicę śmierci
siostry zakrystianki Aweliny Bogusz, Służebniczki Dębickiej, w których uczestniczyło blisko 60 ojców lektorów z rodzinami. Dla Siosty Aweliny postarał się o tablicę pamiątkową
w kaplicy klasztoru Sióstr Służebniczek w Dębicy, który wcześniej był kościołem parafialnym.

Tomasz Podlasek

INFORMACJE DUSZPASTERSTWA LSO

1. W Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach organizowane są: Dni Formacji Ministrantów, w dniach od 9 do 11 września 2016 r., oraz Dni Formacji Lektorów, w dniach
od 16 do 18 września. Udział w dniach formacji należy zgłaszać telefonicznie bądź drogą elektroniczną w Wydziale Duszpasterstwa Młodzieży w Tarnowie.

2. Ostatnia VI sesja Szkoły Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego połączona z błogosławieństwem nowych ceremoniarzy przez Księdza Biskupa będzie
miała miejsce w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym „Arka” w Gródku nad Dunajcem, w terminie: 9-10 września 2016 r.
4. W listopadzie odbędzie się spotkanie dekanalnych duszpasterzy LSO w Kurii
Diecezjalnej w Tarnowie.

5. Prosimy o przesyłanie informacji na temat ciekawych wydarzeń i inicjatyw,
jakie mają miejsce w duszpasterstwie LSO w parafiach.

Redakcja:

3. Nowa edycja Szkoły Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego rozpocznie się w dniach 21-23 października w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach.
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