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F O T O K R O N I K A
Kursy lektorskie. W roku 2014 kursy lektorskie 
ukończyli ministranci w następujących dekanatach: 
Bochnia-Wschód (70 uczestników), Dębica-Zachód 
(80 uczestników), Brzesko (46 uczestników), Krynica 
(60 uczestników), Nowy Sącz – Centrum (41 uczest-
ników), Tarnów-Północ (49 uczestników), Szczepa-
nów (50 uczestników). Dziękujemy bardzo księżom, 
nauczycielom i ceremoniarzom za trud prowadzenia 
kursów lektorskich.
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E 1. Rekolekcje powołaniowe odbędą się w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach w dniach: 13-15 lutego 2015 r. Zapraszamy chłopców 

od III klasy gimnazjum.
2. III sesja Szkoły Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego odbędzie się w dniach: 27 lutego – 1 marca 2015 r.
3. Dni Formacji dla Ministrantów odbędą się Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach w dniach: 13-15 marca 2015 r. Zapraszamy chłop-
ców ze szkoły podstawowej.
4. Ceremoniarzy wszystkich roczników zapraszamy 
na „Warsztaty liturgiczne dla ceremoniarzy”, któ-
re odbędą się Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach 
w dniach: 20-22 marca 2015 r. 

Drodzy słudzy ołtarza. Od Adwentu 2014 roku Kościół w Polsce zasłuchuje się w słowa Pana 
Jezusa, który mówi do nas: „Nawracajcie się i  wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15). „Nawracać 
się” to głębiej uwierzyć w Ewangelię. Ewangelia winna budzić w nas radość, ducha apostolstwa, 
zapał misyjny i jeszcze głębsze zawierzenie się Panu Bogu. Chodzi tu o wzbudzenie w sobie 
autentycznej radości z tego faktu, że jestem chrześcijaninem. W głoszeniu Ewangelii wielkie 
znaczenie ma to, aby nam zależało na tym, by jej piękno zostało przez nas dostrzeżone w całej 
jego pełni, tak, abyśmy sami stawali się „żywą Ewangelią”. Zachęcamy Was, drodzy ministranci, 

a szczególnie Was, lektorzy, którzy jesteście sługami słowa Bożego do częstszej lektury Pisma Świętego. Zwracał na to uwagę także 
św. Jan Paweł II, który podczas międzynarodowej pielgrzymki ministrantów do Rzymu, dnia 10 kwietnia 1985 roku, mówił na Pla-
cu św. Piotra: „Piękne i dostojne szaty, które przywdziewacie służąc do Mszy św. powinny również odzwierciedlać wasze wnętrze. 
W tym względzie polecam wam lekturę Biblii, w szczególności Ewangelii w aspekcie znajomości liturgii (zawartych w niej wskazó-
wek i przesłań). Pragnę was zachęcić, abyście służyli Panu Bogu przy ołtarzu pełni entuzjazmu i z coraz większą pewnością siebie”.

Robert Bryg, Bartłomiej Kurowski, ks. Grzegorz Rzeźwicki
ul. Urszulańska 9/3A, 33-100 Tarnów, tel. 14 62-61-444,
internet: www.lso.diecezja.tarnow.pl, e-mail: grzezwic@diecezja.tarnow.pl
Wydaje Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Tarnowskiej
Opracowanie graficzne: Wydawnictwo BiblosR
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IX MIstrzostwa DIecezjI tarnowskIej LIturgIcznej służby ołtarza 
w PIłce nożnej HaLowej 

brzesko – 14 Marca 2015 r.

Serdecznie zapraszamy drużyny ministrantów i lektorów do wzięcia udziału 
w IX Turnieju Diecezjalnym Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej.

Kategorie wiekowe:
MINISTRANCI szkoła podstawowa (roczniki 2002 i 2005)

LEKTORZY MŁODSI szkoła gimnazjalna (1999-2001)
LEKTORZY STARSI szkoła ponadgimnazjalna (1995-1998)

DIakonIa MoDLItwy

Wszystkich ministrantów i lektorów 
serdecznie zachęcamy, aby włączyli się 
w działalność Diakonii Modlitwy w inten-
cji duszpasterstwa ministrantów i lekto-
rów naszej diecezji oraz sprawę powo-
łań do służby Bożej. Stosowny formularz 
znajduje się naszej stronie internetowej 
pod paskiem „Diakonia Modlitwy LSO”.

MIÊDzynaroDowa 
PIeLgrzyMka MInIstrantÓw – 

rzyM 2015

Międzynarodowe Stowarzyszenie Ministrantów CIM (Coetus Interna-
tionalis Ministrantium) zaprasza na Międzynarodową Pielgrzymkę Mi-
nistrantów do Rzymu. Pielgrzymka do Rzymu odbędzie się w dniach 
od 3 do 8 sierpnia 2015 roku. Za-
praszamy ministrantów i lektorów  
od 13. roku życia. Z naszej diecezji 
organizujemy pielgrzymkę.

Szczegóły będą podane na stronie www.lso.diecezja.tarnow.pl


