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CHRYSTUS PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!

FOTOKRONIKA

Wielki Post jest okresem przygotowania do Paschy. Cały okres
paschalny w Kościele składa się
z czterdziestu dni Wielkiego Postu oraz uroczystego świętowania
Wielkanocy, trwającego pięćdziesiąt dni, aż do Uroczystości
Zesłania Ducha Świętego. Czas
Wielkiego Postu jest okresem
największego wysiłku duchowego, jednocześnie jest jednak czasem głębokiej radości, gdyż przez
pokutę i umartwienie powracamy
do Boga, który jest Miłością.
Dziś Pascha Jezusa uobecnia
się w Eucharystii, w sakramenJerozolima – pusty grób Jezusa
tach i słowie Bożym. W ten sposób trwa nieustannie w Kościele uświęcające przejście Chrystusa.
Drodzy ministranci i lektorzy! Dobre przeżycie czasu paschalnego łączymy z dobrymi postanowieniami, uczestnictwem w nabożeństwach
pasyjnych (droga krzyżowa, gorzkie żale), w rekolekcjach i w adoracji
Pana Jezusa. Ten czas trzeba dobrze wykorzystać.

S Z K O Ł A

Ponad 200 osób z całej diecezji
wzięło udział w dniu skupienia dla lektorów i młodzieży męskiej z grup apostolskich, który odbył się 20 stycznia br.
w tarnowskim seminarium. Eucharystii
dla zgromadzonych przewodniczył bp
Stanisław Budzik. Chłopcy mieli możliwość zwiedzić seminarium, poznać
życie kleryków, porozmawiać z nimi
oraz z przełożonymi.
Na zdjęciach ceremoniarze z parafii w Bochni pod wezwaniem św.
Pawła Apostoła. Jest to największa
pod względem liczebnym grupa ceremoniarzy w jednej parafii, w naszej
diecezji. Obecnie dziesięcioosobowy
zespół składa się z lektorów w różnym
przedziale wiekowym: począwszy od
pierwszej klasy szkoły średniej, skończywszy na drugim roku studiów. Ich
zapał służenia i troska o piękno liturgii
przejawia się w stałych spotkaniach w
parafii i częstymi asystami. Uroczyste
asysty odbywają się co tydzień w niedzielę i w czasie licznych uroczystości
w ciągu roku liturgicznego. Stanowią
dużą pomoc dla duszpasterzy.

L I T U R G I C Z N A

Postawa stojąca – oznacza gotowość do wypełniania woli Bożej oraz szacunek dla odmawianych modlitw. Bóg jest najwyższym i jedynym
Panem, należy Mu się szacunek, dlatego w liturgii często zaleca się tę postawę. Łączymy ją
z gestem poprawnie złożonych rąk. Złożenie
rąk z wyprostowanymi palcami symbolizuje w liturgii poddanie się woli Boga i jest
jednocześnie znakiem wzniesienia naszej
duszy do Niego.
W czasie Mszy Świętej należy zwrócić
uwagę na to, że w trakcie przygotowania
darów siedzimy, wstajemy dopiero na okadzenie kapłana. Postawę stojącą zachowuje
się także podczas „Pieśni Maryi” (Magnificat) oraz hymnu „Ciebie, Boga, chwalimy”
(Te Deum).

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza diecezji tarnowskiej włączyło się w Mistrzostwa Polski Służby
Liturgicznej w Piłce Nożnej Halowej.
W dekanatach ministranci młodsi i
starsi oraz lektorzy rozegrali wstępne
eliminacje. Z każdego dekanatu jedna
drużyna z każdej kategorii przeszła do
rozgrywek w swoich rejonach. Zwycięzcy w rejonach przeszli do finału
diecezjalnego. Z kolei zwycięskie drużyny w rozgrywkach diecezjalnych
pojadą do Piły na Finał Polski, który
odbędzie się w dniach 1-2 maja br.
Organizatorem jest ks. Tadeusz
Piwowarski, diecezjalny duszpasterz
sportowców.

INFORMACJE

Kalendarium liturgiczne
19 marca – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
26 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
8 kwietnia – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
15 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia Bożego
3 maja – Uroczystość NMP Królowej Polski
27 maja – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Papież Benedykt XVI do ministrantów
Jeśli nie popadniecie w przyzwyczajenie i będzie pełnić swoją służbę, wychodząc od swego wnętrza, wówczas będziecie prawdziwie Jego apostołami i zaniesiecie
owoce dobroci i służby do każdego środowiska swego
życia: do rodziny, szkoły i na czas wolny. Tę miłość,
którą otrzymujecie w liturgii, zanieście wszystkim osobom, zwłaszcza tam, gdzie dostrzegacie, że brakuje im miłości, tym, którzy
nie otrzymują dobra, którzy cierpią i są samotni.
(Audiencja generalna, 2 sierpnia 2006 r.)

*KONKURS LITURGICZNY *

Oto kolejne pytania w naszym konkursie:
1. Co oznacza postawa stojąca?
2. Jakiego koloru szat liturgicznych używa się
w Wielkim Poście?
Odpowiedzi należy przesyłać do 10 maja 2007 r.
Redakcja:

1. Diecezjalne Mistrzostwa Służby Liturgicznej w Piłce Nożnej Halowej
odbędą się w Brzesku, w parafii Miłosierdzia Bożego, dnia 31 marca (sobota).
Program:
9.00 EUCHARYSTIA
10.00 Rozpoczęcie rozgrywek
15.00 Mecz „gwiazd” (najlepszych zawodników turnieju z księżmi)
2. Sesje Kursu Ceremoniarza: IV sesja 13-15 kwietnia; V sesja 25-27
maja 2007 r.
3. 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).
4. 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.
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