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F O T O K R O N I K A

JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA

Drodzy kandydaci, ministranci, lektorzy i ceremoniarze. 8 grudnia 2015 roku papież Franciszek ogłosił dla całego 
Kościoła Rok Miłosierdzia, który będzie trwał do 20 listopada 2016 roku. Miłosierdzie jest największym atrybutem 
Boga, jest główną belką, na której wspiera się życie Kościoła. Po raz pierwszy w historii lat jubileuszowych każdy 
będzie miał okazję przejść przez drzwi święte. Do tej pory było to możliwe tylko w bazylikach większych w Rzymie. 
13 grudnia 2015 roku we wszystkich kościołach katedralnych na świecie, a także w sanktuariach i wielu innych 
wybranych kościołach zostały otwarte bramy miłosierdzia. Niech każdy z Was uda się z pielgrzymką do kościoła ju-
bileuszowego, aby uzyskać odpust zupełny. Rozważajcie tajemnicę Bożego miłosierdzia, która jest źródłem radości, 
ukojenia i pokoju. Zwróćcie uwagę na praktykę Waszej spowiedzi świętej – aby była regularna i dobrze przeżywana. 
Polecamy Wam również modlitwę, jaką jest koronka do Bożego Miłosierdzia.

Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Jubileuszowy Rok Miłosierdzia ma być czasem, w którym 
jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić wzrok w Bożym miłosierdziu.

Kalendarium duszpasterstwa lsO

24-27 stycznia: rekolekcje powołaniowe (dla lektorów od klasy III gimnazjum, swój udział należy zgłosić telefonicznie 
w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w Wydziale Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży bądź u diecezjalnego duszpasterza LSO).

29-31 stycznia: III sesja Kursu Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego.
11-13 marca: Warsztaty Liturgiczne dla ceremoniarzy wszystkich 

roczników (swój udział należy zgłosić telefonicznie w Kurii Die-
cezjalnej w Tarnowie w Wydziale Duszpasterstwa Dzieci i Mło-
dzieży bądź u diecezjalnego duszpasterza LSO)

Bóg dotyka naszych warg ogniem swojej miłosiernej miłości, tak jak to robi z prorokiem Izajaszem. W ten sposób przygo-
towuje nas na to, abyśmy przyjęli tę miłość i zanieśli ją naszym braciom. Tak jak Izajasz jesteśmy zaproszeni, aby nie być 
zamkniętymi w samych sobie. Nie mamy bowiem chować naszej wiary gdzieś głęboko w jaskini, dokąd można uciec w trud-
nych momentach. Przeciwnie, jesteśmy powołani, aby dzielić się radością bycia wybranymi i zbawionymi przez Boże Miło-
sierdzie. Mamy być świadkami tego, że wiara uzdalnia nas do kierowania naszych kroków ku nowym celom. Wiara czyni nas 
wolnymi i silnymi, gotowymi do wypełnienia powierzonej nam misji

(Papież Franciszek do ministrantów, Nieszpory – Rzym 3 sierpnia 2015 r.)
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Ciężkowice Gródek nad Dunajcem

dekanat Nowy Sącz-Centrum dekanat Ołpiny

Nowi ceremoniarze. W roku 2014/2015 Szkołę Ceremo-
niarza i Animatora Liturgicznego ukończyło 131 lektorów. 
Do swoich zadań chłopcy przygotowywali się w Diece-
zjalnym Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach przez pięć 
weekendowych sesji przy udziale 8 animatorów. 12 wrze-
śnia 2015 roku w Gródku nad Dunajcem w Centrum Forma-
cyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej „Arka” ks. infułat 
Adam Kokoszka pobłogosławił ich do funkcji ceremoniarza 
i animatora liturgicznego. 

Nowi ministranci słowa Bożego (lektorzy). W wielu deka-
natach naszej diecezji odbyły się kursy lektorskie. W 2015 
roku do funkcji ministranta słowa Bożego zostało pobłogo-
sławionych 702 ministrantów starszych. Byli to ministran-
ci z następujących dekanatów: Bobowa (67), Brzesko (57), 
Grybów (73), Mielec-Południe (35), Nowy Sącz-Centrum 
(77), Ołpiny (51), Pilzno (53), Radomyśl (68), Tarnów-Połu-
dnie (52), Tarnów-Północ (42), Tuchów (78), Tymbark (49). 
Dekanalnym duszpasterzom LSO, księżom opiekunom grup 
w parafiach i wszystkim prowadzącym zajęcia dziękujemy 
za trud prowadzenia kursów lektorskich.

dekanat 
Radomyśl

dekanat 
Tymbark


