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FOTOKRONIKA

„PRZYPATRZMY SIĘ POWOŁANIU NASZEMU”

(por. 1 Kor 1, 26)

Dnia 2 czerwca br. odbyła się diecezjalna pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza i innych grup dziecięcych do Zabawy, do sanktuarium bł. Karoliny. Wzięło
w niej udział około 2 500 uczestników.

Pod takim hasłem przeżywamy rok liturgiczny w Kościele 2006/2007. Słowa te
skierował najpierw św. Paweł do chrześcijan w Koryncie. Jednocześnie są one zachętą do tego, abyśmy sami zastanowili się nad naszym życiowym powołaniem.
Najpierw Bóg powołał nas do istnienia, stworzył nas, zawołał po imieniu. Następnie wezwał nas do tego, abyśmy byli chrześcijanami i spełniali różne zadania w Kościele. Ale w końcu Pan przewidział dla nas drogę życia w małżeństwie,
może w kapłaństwie czy życiu zakonnym, bądź w życiu samotnym.
Drodzy chłopcy! Bez względu na to kim teraz jesteśmy i kim będziemy
w przyszłości, wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby świadczyć na co dzień
innym miłość i dobro, modlić się i dawać przykład wiary. Można także powiedzieć, że bycie sługą ołtarza – ministrantem lub lektorem – jest pewnego rodzaju
„małym powołaniem” do posługi liturgicznej w kościele. Jest to zaszczyt, ale
także wezwanie do tego, aby Chrystus królował w Waszych sercach, w myśl
zawołania ministranckiego: „Króluj nam Chryste! – Zawsze i wszędzie!”
Przed nami nowy rok pracy. Pozdrawiamy księży opiekunów grup służby
liturgicznej i wszystkich ministrantów i lektorów. W kończącym się roku liturgicznym zwróćcie jeszcze raz uwagę na to hasło, po to, aby przypatrzeć się swojemu powołaniu, a tym samym zastanowić się nad tym, co zmienić i ulepszyć
w Waszej służbie Panu Bogu.

Liturgię Papieskich Dni Młodych w Starym Sączu (22-26 czerwca br.) po raz
pierwszy przygotowała grupa ceremoniarzy pod kierunkiem swojego prezesa,
Mariusza Gondka.

W wakacyjnych oazach organizowanych przez Duszpasterstwo Liturgicznej
Służby Ołtarza wzięło udział około 200
ministrantów i lektorów.

SZKOŁA LITURGICZNA

1. „Warsztaty liturgiczne” dla ceremoniarzy wszystkich roczników będą
miały miejsce w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym „Arka” w Gródku
nad Dunajcem, w terminie: 21-23 września. Swój udział wystarczy zgłosić
telefonicznie w Wydziale Duszpasterstwa Młodzieży: tel. (0-14) 63-17-390,
do dnia 15 września br. Podczas „Warsztatów liturgicznych” ceremoniarze
z rocznika 2006/2007 otrzymają krzyże.
2. Dni formacji służby liturgicznej (Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach)
odbędą się:
– dla ministrantów młodszych: 14-16 września,
– dla ministrantów starszych: 21-23 września,
– dni skupienia dla lektorów starszych i młodzieży męskiej zaangażowanej w ruchach i stowarzyszeniach katolickich: 28-30 września.
Udział w dniach formacji i skupienia należy zgłaszać w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego.
3. Kurs Ceremoniarzy dla lektorów (Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach):
I sesja: 12-14 października,
II sesja: 23-25 listopada br.
Przewidzianych jest pięć sesji. Kartę uczestnictwa pobieramy w Wydziale
Duszpasterstwa Młodzieży.
Kalendarium liturgiczne:
8 września – Uroczystość Narodzenia N.M.Panny,
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)

Ks. kanonik Józef Puchała, proboszcz
w parafii Jurków k. Limanowej, po 33
latach proboszczowania przeszedł na
emeryturę. Dzięki niemu od 1974 roku
w Jurkowie odbywały się oazy dla służby
liturgicznej. W tym czasie odbyło się 140
turnusów, w których wzięło udział około 5 000 uczestników. Oazy prowadziło
około 200 księży. Dziękujemy ks. Józefowi za dzieło „Wakacje z Bogiem”.
-=KONKURS LITURGICZNY=Papież Benedykt XVI
do ministrantów
„Dziś, widząc was tutaj,
przede mną, na Placu
św. Piotra, myślę o apostołach i słyszę głos Jezusa, który
mówi wam: «Już was nie nazywam
sługami (...), ale nazwałem was przyjaciółmi: (...) wytrwajcie w miłości
mojej, (...) abyście owoc przynosili»
(J 15,9.16). Wzywam was: słuchajcie tego głosu! Chrystus nie powiedział tego tylko 2000 lat temu; On jest
żywy i mówi to wam teraz. Słuchajcie
tego głosu z wielką gotowością; ma
coś do powiedzenia każdemu. Być
może niejednemu z was mówi: «Chcę,
abyś mi służył w sposób szczególny jako kapłan, stając się w ten sposób moim świadkiem, będąc moim
przyjacielem i wprowadzając innych
w tę przyjaźń». Wsłuchujcie się więc
z ufnością w głos Jezusa. Powołanie
każdego jest różnorodne, ale ChryRedakcja:

I N F O R M A C J E

Postawa siedząca – oznacza skupienie, słuchanie i rozważanie słowa Bożego. Wierni mogą
siedzieć: w czasie czytań i psalmu responsoryjnego; w czasie homilii; w czasie przygotowania darów; w czasie rozdzielania Komunii św.
i milczenia po niej. Postawa siedząca wyraża
gotowość serca na przyjęcie słowa na wzór
Marii z Betanii, która usiadłszy u stóp Jezusa,
słuchała Jego słowa.
Ludzie w starszym wieku, słabi i chorzy, mogą siedzieć w czasie całej Mszy
świętej i nie należy ich niepokoić. Podobnie w kaplicach szpitali i zakładów specjalnych trzeba uwzględnić stan zdrowia uczestników (patrz: Wskazania Episkopatu
Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, nr 49).

Za udział w ostatnim konkursie liturgicznym nagrodę otrzymuje: Stanisław Ciesielka (parafia Szczawnica). Gratulujemy!
Podajemy kolejne pytania:
1. Jakie jest hasło roku liturgicznego
2006/2007?
2. Co w liturgii oznacza postawa
siedząca?
Odpowiedzi należy przesyłać do końca
października 2007 r.
stus pragnie przyjaźni ze wszystkimi,
tak jak to uczynił z Szymonem, którego
nazwał Piotrem, z Andrzejem, Jakubem,
Janem i z pozostałymi Apostołami. Dał
wam swoje słowo i nadal je daje, abyście poznali prawdę, abyście wiedzieli,
jak naprawdę mają się rzeczy z człowiekiem, i abyście na tej podstawie wiedzieli, jak należy żyć sprawiedliwie, jak
należy stawiać czoła życiu, aby stawało
się prawdziwe. Będziecie mogli w ten
sposób być, każdy na swój sposób, Jego
uczniami i apostołami.”
(Audiencja generalna, 2 sierpnia 2006 r.)
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