
Zasady obowiązujące na Kursie Ceremoniarza  
i Animatora Liturgicznego Diecezji Tarnowskiej 

Podstawowe zasady: 
§1. Kurs Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego Diecezji Tarnowskiej prowadzą księżą, a 

pomagają im w tym dziele animatorzy.  
§2. Uczestnicy są podzieleni na 8 grup. Za każdą grupę odpowiada animator grupy i to 

głównie do niego należy kontrola przestrzegania poniższych zasad.  
§3. Wszystkim prowadzącym i pomagającym w Kursie należy się szacunek, który winien być wyrażony 

poprzez pomoc i wykonywanie poleceń przez nich wydanych. 
§4. Kurs składa się z 5 sesji w Ciężkowicach oraz z Warsztatów Liturgicznych w Gródku nad Dunajcem: 

I sesja: 10-12 października 2014 r.   
II sesja: 21-23 listopada 2014 r.  
III sesja: 27 luty-1 marca 2015 r.    
IV sesja: 10-12 kwietnia 2015 r.    
V sesja: 22-24 maja 2015 r. 
Warsztaty Liturgiczne: 11-13 września 2015 r. 

Konkretne terminy kolejnych sesji zostaną podane odpowiednio wcześniej na stronie LSO. 
§5. Udział we wszystkich sesjach jest obowiązkowy. Z ważnego powodu (który trzeba podać animatorowi) 

można opuścić maksymalnie jedną sesję. Dwie nieobecności są poważną podstawą do wyrzucenia 
uczestnika z kursu. 

§6. Nie wolno wyjeżdżać wcześniej. Sesja zaczyna się w piątek o 17:00, a kończy w niedzielę po śniadaniu 
(V sesja zakończy się w sobotę kolacją). Każdy powrót przed zakończeniem sesji powinien być 
uznany jako nieobecność na całej sesji.  
 

Materiały. Kontakt z animatorem. Egzaminy i zaliczenia: 
§7. Na stronie lso.diecezja.tarnow.pl znajdują się ważne informacje i materiały dotyczące Kursu. 
§8. Na facebooku istnieje grupa Ceremoniarze Diecezji Tarnowskiej 

 facebook.com/groups/306203319451193/ 
Została ona utworzona dla promowanych już ceremoniarzy oraz uczestników kursu. Każdy uczestnik 
kursu powinien zapisać się do niej i może tam zadawać pytania na ważne nurtujące go pytania dotyczące 
Kursu czy spraw Liturgii Świętej. 

§9. Uczestnik powinien sprawdzać skrzynkę elektroniczną przynajmniej kilka razy w tygodniu. Wskazane 
jest też włączenie powiadomień na facebookowej grupie, aby nie przegapić ważnych informacji i 
nadchodzących wydarzeń. 

§10. Email to podstawowy kontakt ze swoim animatorem. W granicach rozsądku (i ludzkiej 
przyzwoitości!) można  do animatora wysyłać pytania dotyczące kursu. Również tylko przez email 
można oddawać prace pisemne. 

§11. Prace pisemne czyli tzw. „Zadania do parafii” należy przesyłać mailem zgodnie z terminem 
ustalonym przez animatora. Termin ten jest nieprzekraczalny. 

§12. 50% możliwych punktów to próg oceny pozytywnej. Skala ocen obowiązująca na egzaminach 
i zaliczeniach:  
5,0 – bardzo dobry   
4,5 – dobry plus  
4,0 – dobry    
3,5 – dostateczny plus  
3,0 – dostateczny (minimum do zaliczenia)    
2,0 – niedostateczny (brak zaliczenia) 

§13. Na 4. sesji uczestnik musi poprawić wszystkie dotychczasowe zaległości. Na 5. sesji będzie egzamin 
z materiału dotyczącego 4. sesji oraz poprawa materiału z trzeciej. Sesji 1. i 2. nie będzie wtedy można 
już poprawić.  

§14. Do 1 lipca zostanie podana lista uczestników, którzy ukończyli kurs. Na Warsztatach Liturgicznych 
NIE WOLNO poprawiać jakichkolwiek zaległości! 

§15. Na dyplomie zostanie podana ocena, która będzie przybliżoną średnią arytmetyczną z ocen. Skala: 
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4,95 – 5,00 = bardzo dobry z wyróżnieniem 
4,75 – 4,94 = bardzo dobry    
4,25 – 4,74 = dobry plus   
3,75 – 4,24 = dobry 
3,25 – 3,74 = dostateczny plus   
3,00 – 3,24 = dostateczny 

§16. Do  ukończenia kursu konieczne jest: 
• Zaliczyć wszystkie egzaminy na ocenę pozytywną  oraz zaliczyć prace pisemne. 
• Spełnić warunek obecności na 80% sesji; oddać zdjęcia oraz dokonać koniecznych opłat. 
Wymagane środki: 

§17. Koszt pobytu na sesji to 85 zł, pobyt w Gródku jest droższy. Należy się przygotować na dodatkowe 
koszty: 

• 5 zł za indeks i foskę. 
• Ok. 25 zł za krzyż ceremoniarza. 
• 25 zł na książkę „Od Kandydata do Animatora” (dla tych którzy nie posiadają własnej). 

§18. Uczestnik musi przywieźć 2 aktualne zdjęcia formatu legitymacyjnego (35x45 mm – zdjęcia zbyt 
duże/małe wyglądają później okropnie na dyplomie). Żeby nie mnożyć kosztów zezwala się na to, aby 
zdjęcia nie były identyczne między sobą. Jednak musi być dokładnie widać, ze jest to wizerunek tej samej 
osoby. 

§19. Zdjęcie w indeksie jest obowiązkowe. Dopuszcza się jednak wklejony kolorowy wydruk na 
zwykłym papierze. 

§20. Uczestnicy muszą nosić foski z wyraźnie napisanym imieniem i parafią. 
§21. Zdjęcie(wydruk) w indeksie i foska są konieczne do przystąpienia do egzaminu. 
Zasady zachowania: 

§22. W budynku obowiązują szczegółowe zasady podane przez księdza dyrektora oraz: 
• Obuwie zamienne w których należy chodzić w budynku. Do kaplicy winno się ubrać pełne buty.  
• Cisza, szczególnie w nocy. Kilkukrotne upomnienie skutkuje telefonem do księdza w parafii 

(nawet późną porą), a w konsekwencji powrót do domu. 
§23. W kaplicy zakazane są wszelkie rozmowy z innym uczestnikiem. Obowiązuje strój godny: Krótkie 

spodnie, ¾ oraz każde niepełne powodują wyrzucenie z kaplicy i odesłanie do pokoju w celu zmiany 
ubrania. 

§24. Na Mszę Świętą i Liturgię Godzin obowiązuje: alba wraz z własnym cingulum (najlepiej koloru 
białego). Nie ma możliwości pożyczyć alby lub cingulum w zakrystii.  

§25. Na sesje nie wolno przywozić: tabletów, laptopów, konsol gier, głośników, kilku telefonów czy 
innych urządzeń, których używanie nie przystoi rekolekcjom jakimi jest Kurs. Z telefonu można 
korzystać jedynie w razie potrzeby – do kontaktu z rodziną, księdzem opiekunem czy animatorem. 

Złe zachowanie: 
§26. Każdy przypadek zabrania (nawet dla zabawy) cudzego telefonu lub sprzętu multimedialnego należy 

traktować jako kradzież. To samo dotyczy schowania cudzych rzeczy osobistych lub rozrzucenie ich tak, 
że właściciel musi je zbierać. Tłumaczenie, że to tylko zabawa jest oznaką, że dany kursant wybitnie nie 
nadaje się na kurs.  

§27. Umieszczanie zdjęć, filmików z kursu na YouTubie, Facebooku lub innym portalu 
społecznościowym jest zabronione. Jedynie ksiądz lub animator może dać pozwolenie wcześniej 
zapoznając się z materiałem. Zakaz dotyczy ośrodka i wszelkich powiązań z kursem. 

§28. Naruszenie godności i dobrego imienia innego uczestnika. 
§29. Wszelkie inne rażąco niewłaściwe zachowania. 

Zachowania ww. skutkują natychmiastowym wydaleniem z kursu  
oraz poinformowaniem księdza proboszcza. 

Postanowienia końcowe: 
§30. Wraz z wprowadzeniem powyższych zasad przestają obowiązywać zasady z poprzednich lat. 
§31. Prowadzący kurs zastrzegają sobie prawo do nieznacznego dyspensowania niektórych uczestników, 

którzy ze słusznej przyczyny (np. pogrzeb własnego dziadka) będą niejako zmuszeni złamać któryś z 
wymienionych punktów.  

§32. O wszystkich istotnych zmianach w tym regulaminie uczestnicy zostaną poinformowani na bieżąco. 
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