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SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM
Jezus Chrystus - jak napisał św. Jan na początku
swojej Ewangelii, przyjmując ludzkie ciało
zamieszkał wśród nas po to, by będąc Światłością
prawdziwą, oświecać każdego człowieka, gdy na świat
przychodzi, aby dać nam moc do tego, abyśmy stali
się dziećmi Bożymi (J 1, 9.12). Od dwóch tysięcy lat
Kościół jest jakby kołyską, w której Maryja składa
Jezusa, aby wszystkie narody mogły Go wielbić i kontemplować
(Jan Paweł II). Taka jest treść Uroczystości Bożego Narodzenia i związanego
z nim okresu liturgicznego.
Drodzy ministranci i lektorzy! W okresie Bożego Narodzenia adorujemy
Pana Jezusa narodzonego w Betlejem, czynimy to przez modlitwę przy
żłóbku i śpiew kolęd.

Wszystkim ministrantom, lektorom
oraz ich duszpasterzom,
radości, pokoju i błogosławieństwa Bożej Dzieciny
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2007
- życzy Redakcja!

FOTOKRONIKA

Spotkanie dekanalnych duszpasterzy LSO. Dnia 2 grudnia 2006 r.
w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło
się Spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy
Liturgicznej Służby Ołtarza. Dotyczyło
ono spraw związanych z duszpasterstwem
służby liturgicznej w diecezji. W spotkaniu wziął udział ks. bp Władysław
Bobowski. Omawiano tematy dotyczące
Statutu Dekanalnego Duszpasterza LSO, potrzeby przygotowania materiałów na
kurs lektorski, sposobu przeprowadzania rozgrywek piłki nożnej w dekanatach i rejonach oraz strony internetowej Diecezjalnego Duszpasterstwa
LSO.

INFORMACJE

„Wa r s z t a t y L i t u rgiczne” dla ceremoniarzy. Już po raz drugi
w Gródku n/Dunajcem
odbyło się spotkanie
wszystkich roczników
ceremoniarzy z naszej
diecezji. Warsztaty trwały
trzy dni (10-12 września
2006 r.) i miały na celu
pogłębienie formacji
duchowej i liturgicznej.
Wy k ł a d y p r o w a d z i l i :
ks. dr Stanisław Garnczarski, ks. dr Piotr Łabuda,
ks. dr Bolesław Margański
i ks. mgr Leszek Wieczorek.
Niespodzianką było spotkanie z Księdzem Biskupem
Ordynariuszem Wiktorem
Skworcem, który skierował
do ceremoniarzy krótkie
słowo.

Uczestnicy warsztatów w Gródku

I i II sesja Kursu Ceremoniarzy. W Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach
odbyły się dwie sesje Kursu
Ceremoniarzy. Kurs został
zorganizowany w naszej
diecezji po raz piąty. Uczestniczy w nim 120 lektorów. Od
tego roku w prowadzeniu
kursu oprócz kleryków pomagają również starsi ceremoniarze (animatorzy).

Spotkanie diecezjalnych duszpasterzy. W dniach od 6 do 7 listopada
2006 roku odbyło się w Warszawie
spotkanie diecezjalnych duszpasterzy
służby liturgicznej. Omawiane były
posługi i formacja ministrantów światła,
krzyża, ołtarza, kadzidła i wody.
Pr z e d s t a w i o n y z o s t a ł r e g u l a m i n
Mistrzostw Polski Służby Liturgicznej w Piłce Nożnej Halowej. Została także
zaplanowana Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów do
Lichenia, która odbędzie się dnia 16 czerwca 2007 roku.

1. Sesje Kursu Ceremoniarza: III sesja 23-25 lutego; IV sesja 13-15
kwietnia; V sesja 25-27 maja 2007 r.
2. Halowy Turniej Piłki Nożnej w dekanatach jako eliminacje do
diecezjalnych i ogólnopolskich rozgrywek rozgrywamy do końca lutego
(informacje u dekanalnych duszpasterzy LSO oraz na stronie
internetowej: www.lso.diecezja tarnow.pl.)
3. Włączamy się w akcję „Kolędników misyjnych”.
4. Dni Formacji dla Ministrantów (Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach): ministranci młodsi 9-11 marca; ministranci starsi: 16-18 marca.
Swój udział zgłaszamy w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego. Ponadto
dni skupienia przynajmniej raz w roku odbywają się w dekanatach
(informacje u dekanalnego duszpasterza LSO).
5. Dzień skupienia dla lektorów starszych i młodzieży zaangażowanej w ruchach i stowarzyszeniach katolickich (Dom
Rekolekcyjny w Ciężkowicach): 23-25 marca. Swój udział zgłaszamy
w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego.

KONKURS LITURGICZNY
Za udział w ostatnim konkursie liturgicznym nagrody otrzymali: Piotr
Gurgul (par. Stary Sącz - św. Elżbiety), Maciej Kłósek (par. Rzuchowa)
i Krzysztof Bober (par. Janowice). Gratulujemy! Podajemy kolejne pytania:
1. Jak wykonujemy mały znak krzyża? 2. Co to jest puryfikaterz?
Odpowiedzi należy przesyłać do 15 lutego 2007 r.
Papież Benedykt XVI do ministrantów

Uczestnicy kursu ceremoniarza

25 grudnia - Uroczystość Narodzenia Pańskiego
31 grudnia - Święto Najświętszej Rodziny
1 stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

Więź przyjaźni z Jezusem ma swoje źródło i swój szczyt w Eucharystii. Jesteście
bardzo blisko Jezusa w Eucharystii i to jest największym znakiem Jego przyjaźni do
każdego z nas. Nie zapominajcie o tym; i dlatego proszę was: nie przyzwyczajajcie się
do tego daru, aby nie stał się on rodzajem nawyku, wiedząc, jak działa i czyniąc to
automatycznie, ale codziennie na nowo odkrywajcie, że dzieje się coś wielkiego, że żywy
Bóg jest pośród nas i że możecie być blisko Niego oraz pomagać, aby Jego misterium było
sprawowane i łączyło ludzi.
(Audiencja generalna, 2 sierpień 2006 r.)

Kalendarium liturgiczne:
6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)
2 lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego
21 lutego - Środa Popielcowa

