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Drodzy Duszpasterze!
Oazy rekolekcyjne prowadzone
w Polsce są wydarzeniem wyjątkowym w skali Kościoła powszechnego. Sługa Boży ks. F. Blachnicki, który
zapoczątkował dzieło wakacyjnych
rekolekcji, uznał, że katecheza tradycyjna jakkolwiek przekazuje prawdy
wiary i je wyjaśnia, to jednak nie potrafi do końca rozbudzić życia religijnego w katechizowanych i doprowadzić ich do głębokiego przeżycia katechizmowych treści. W naszej
diecezji od lat organizowane są rekolekcje wakacyjne dla dzieci,
młodzieży i dla rodzin przez różne duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Rekolekcje te mają swój program formacyjny, na który składa się szkoła modlitwy, liturgii i wychowania
chrześcijańskiego. W swoim założeniu są nie tylko jednorazową
akcją duszpasterską, ale także stałą metodą pracy grup parafialnych: Ruchu Światło-Życie, duszpasterstwa ministrantów i lektorów, Dziewczęcej Służby Maryjnej, Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży i grup misyjnych. Są zsynchronizowane z całoroczną
pracą podejmowaną w tych grupach w parafiach. Zachęcam gorąco Czcigodnych Księży Proboszczów i Księży Katechetów do
skorzystania z oferty wakacyjnych rekolekcji przedstawionych
przez poszczególne duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej. Jest to
wielkie dzieło wychowania chrześcijańskiego, którego nie możemy zaniedbać. Ufam, że udział dzieci, młodzieży i dorosłych
w tych formach wakacyjnego wypoczynku nie tylko przyniesie
im niezapomniane przeżycia, ale także zaowocuje odnową ich
osobistego życia religijnego, a poprzez nich – parafialnego. Doświadczenie pokazuje, że jest to sprawdzona forma wakacji, która przyczynia się do zacieśnienia wzajemnych więzów między
uczestnikami oaz i ze wspólnotą Kościoła, umacnia ich w dawaniu świadectwa wiary. Po wakacyjnych rekolekcjach przenoszą
oni na parafie do grup dziecięcych, ministranckich, lektorskich,
młodzieżowych i dorosłych dynamikę wiary (…).
Wszystkim organizatorom turnusów oaz wakacyjnych oraz
ich uczestnikom z serca błogosławię!
Tarnów, 17 maja 2013 r.

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza organizuje
Oazy Wakacyjne dla ministrantów i lektorów
w następujących ośrodkach:

PIWNICZNA
– Ośrodek Rekolekcyjno-Misyjny (SMA): 29 lipca – 6 sierpnia
ZAKOPANE
– Willa pod Krzyżem:
4-11 sierpnia (turnus będzie prowadzony dla chłopców z II i III
klasy ponadgimnazjalnej i młodzieży pomaturalnej w ramach
Duszpasterstwa Powołań)
12-20 sierpnia (turnus dla lektorów)

Na oazy do Piwnicznej i Zakopanego zapisów dokonujemy w Wydziale Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży w Tarnowie, wpłacając
całość kwoty.
ŚWIERZNO nad Morzem Bałtyckim
I turnus: 10-21 lipca
II turnus: 21 lipca – 1 sierpnia
Zapisy przyjmują: ks. Paweł Król: 798 126 069;
ks. Tomasz Góra: 504 597 883.
Zapisać się też można za pomocą poczty elektronicznej:
oazylso@gmail.com.

F O T O K R O N I K A
Kąclowa

VII Mistrzostwa LSO Diecezji
Tarnowskiej w Piłce Nożnej Halowej – Brzesko (parafia św. Jakuba
Apostoła).
6 kwietnia 2013 r. odbyły się rozgrywki w PNH LSO w naszej diecezji, które były eliminacjami do Mistrzostw Polski. Wyniki turnieju dieDąbrowa Tarnowska
cezjalnego w Brzesku: Szkoła podstawowa: 1. Dąbrowa Tarnowska, 2. Łęki
Górne, 3. Nowy Sącz – św. Małgorzaty.
Szkoła gimnazjalna: 1. Kąclowa, 2. Radomyśl, 3. Jadowniki. Szkoła ponadgimnazjalna: 1. Stróże, 2. Dulcza Wielka, 3. Nowy Sącz – MB Niepokalanej.
W Mistrzostwach PNH LSO w Brzesku
Stróże wzięło udział 45 drużyn.
Na Mistrzostwa Polski, które miały miejsce w Radomiu w dniach od
1-2 maja 2013 r., pojechały drużyny
z Kąclowej i Dąbrowy Tarnowskiej.
Drużyna z Kąclowej zdobyła brązowy
medal. Gratulujemy.

Kursy lektorskie.
W roku szkolno-katechetycznym 2012-2013 kursy
lektorskie zostały przeprowadzone w następujących
dekanatach: Krynica Zdrój
(45), Brzesko (70), Nowy Sącz
– Wschód (120), Ropa (27),
Szczepanów (80), TarnówPółnoc (71), Tymbark (65).
Redakcja:

13 marca 2013 r. nowym papieżem
na Stolicy Apostolskiej został argentyński kardynał Jorge Mario Bergoglio, który przybrał imię Franciszek.
Obecny papież urodził się 17 grudnia
1936 r. w Buenos Aires jako jedno
z pięciorga dzieci w rodzinie włoskiego imigranta, pracownika kolei. Z wykształcenia jest technikiem chemikiem. W 1958 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, a w 1969 r. przyjął
święcenia kapłańskie. W 1992 r. Jan Paweł II mianował go biskupem
pomocniczym archidiecezji Buenos Aires. Jego zawołaniem biskupim
stały się słowa Miserando atque eligendo (Spojrzał z miłosierdziem
i wybrał). W 1998 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą Buenos Aires. W 2001 r. papież włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego. Franciszek jest pierwszym jezuitą na Tronie Piotrowym, a zarazem pierwszym papieżem-zakonnikiem od ponad półtora stulecia.
Odznacza się wielką skromnością. Do pracy jeździł autobusem, mieszkał w skromnym mieszkaniu. W czasie wolnym odwiedzał ubogich.
Jest też autorem książek na temat duchowości.
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