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Turniej piłki nożnej i tenisa stołowego w Brzesku
W dniach od 20 do 23
s t y c z n i a b r. , w r a m a c h
wypoczynku zimowego w parafii Miłosierdzia Bożego w
Brzesku zorganizowany został
VII Halowy Turniej Piłki
Nożnej, przy współpracy
z Urzędem Miejskim oraz

W najbliższych dniach i tygodniach będziemy przeżywać Okres
I Zimowy Turniej Tenisa StołoWielkiego Postu, który przygotuje nas do przeżycia największych świąt wego. Każdy dzień zawodów
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Uroczystość Zmartwychwstania
sportowych rozpoczynał się
Pańskiego poprzedzi Triduum Paschalne, które złączy nas z tajemnicą
liturgią słowa Bożego w kościele.
Chrystusa ukrzyżowanego (Wielki Czwartek), pogrzebanego (Wielki
W halowym turnieju piłki nożnej
Piątek) i zmartwychwstałego (Wielka Sobota).
wzięło udział 46 drużyn: minisW owocnym przeżyciu czasu Wielkiego Postu zapewne pomoże
tranckich, lektorskich i szkolnych
Wam Drodzy ministranci i lektorzy podjęcie dobrych postanowień
z dekanatu Brzesko oraz okolic.
Drużyny ze Szczepanowa:
i uczynków pokutnych (post, modlitwa, jałmużna), uczestnictwo
lektorzy (po lewej), ministranci (po prawej) W sumie uczestniczyło w turw nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, a także dobrze
nieju 350 chłopców. Halowy
przeżyte rekolekcje szkolne. Niech Wielki Post okaże się wielki nie tylko
turniej piłki nożnej rozegrano w trzech kategoriach, w których
w swej nazwie, ale w jego godnym i dobrym przeżyciu, którego efektem
następujące miejsca zajęli: I. Szkoły podstawowe - 1. Ministranci
będzie duchowa odnowa, która przywraca radość serca, co jest cechą
z Okulic, 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzesku, 3. drużyna osiedlowa
prawdziwej pobożności.
z osiedla Ogrodowa; II. Szkoły gimnazjalne 1. lektorzy z Okulic,
2. Gimnazjum nr 2 Brzesko, 3. lektorzy z parafii Miłosierdzia Bożego
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w Brzesku; III. Szkoły średnie - 1. lektorzy z parafii św. Jakuba
Czym jest liturgia?
w Brzesku, 2. drużyna osiedlowa os. Jagiełły w Brzesku, 3. lektorzy
Ważną rzeczą jest, aby każdy ministrant i lektor wiedział, czym jest parafii Jadowniki.
liturgia Kościoła. Liturgia jest to kult, jaki sprawuje Kościół, który ma na
W turnieju tenisa stołowego ministrantów i lektorów występowali
celu oddanie Bogu czci i tenże kult jest źródłem uświęcenia człowieka. zawodnicy w dwóch kategoriach: I. Szkoły podstawowe 1. Marcin
Jest ona także miejscem przepowiadania słowa Bożego i modlitwy. Na Strzelec - Jadowniki, 2. Jakub Wróblewski - Brzesko, 3. Jakub Czyżycki
liturgię Kościoła składają się: Msza święta, pozostałe sakramenty, - Brzesko; II Gimnazjum 1. Krzysztof Nalepa - Jadowniki, 2. Piotr
Liturgia godzin (np. jutrznia, nieszpory), celebracje słowa Bożego (które Kucharski -Jadowniki, 3. Dariusz Mularz - Brzesko.
zawierają czytania, homilię i modlitwę wiernych) oraz pogrzeb
Organizatorzy: Parafia Miłosierdzia Bożego w Brzesku (na czele
chrześcijański. Liturgię należy odróżnić od nabożeństw, które są z ks. dr. Tadeuszem Piwowarskim) dziękuje Urzędowi Miasta
publicznymi lub prywatnymi formami pobożności chrześcijańskiej, jak w Brzesku, Katolickiemu Klubowi Sportowemu "Olimp" oraz firmie
np. droga krzyżowa, różaniec, gorzkie żale, litanie itp.
Olimp z Brzeska za ufundowanie nagród i pucharów. Podobne zawody
sportowe organizowane są dwa, trzy razy w roku w parafii pw.
FOTOKRONIKA LSO
Miłosierdzia Bożego. Serdecznie zachęcamy do włączenia się i udziału.
Dzień skupienia w Seminarium

DNI SKUPIENIA, KURSY I SZKOLENIA

Nabożeństwo w kaplicy
przewodniczył rektor WSD
ks. Wiesław Lechowicz.
Następnie miało miejsce
spotkanie w auli z księdzem
biskupem Wiktorem
Skworcem, połączone z krótkim programem słownomuzycznym przedstawionym przez kleryków.

14 stycznia 2006 r. w 1. IV sesja Kursu Ceremoniarzy odbędzie się w dniach od 10-12
marca 2006 r.
Wy ż s z y m S e m i n a r i u m
Duchownym w Tarnowie 2. Dni Formacji Ministrantów odbędą się w następujących terminach i ośrodkach:
około 300 lektorów z całej
17-19 marzec - Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach (Ministranci
diecezji przeżywało swój
młodsi - szkoła podstawowa kl. III-V)
dzień skupienia. Po krótkim
24-26 marzec Dom Sióstr Kanosjanek w Gosławicach (Ministranci
nabożeństwie sprawowana
starsi - klasa VI szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalne).
była Msza Święta w kaplicy
24-26 marzec - Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach (Ministranci starsi, jw.)
seminaryjnej, której
3. Dni Skupienia dla lektorów w Ciężkowicach będą miały miejsce
od 31 marca 2 kwietnia 2006 r.

KONKURS LITURGICZNY

Wspólna Eucharystia

Za udział w ostatnim konkursie liturgicznym nagrody otrzymują:
Tomasz Bryndal (parafia św. Maksymiliana Kolbe w Tarnowie) oraz
Andrzej Sztuczka (parafia Wierchomla Wielka). Gratulujemy!
Nagrody będą przesłane. Podajemy kolejne pytania:
1. Jaki jest tytuł hymnu ministrantów?
2. Co to jest ewangeliarz?
Odpowiedzi należy przesyłać do końca maja 2006 r.

