SŁUŻCIE BOGU Z RADOŚCIĄ!
G A Z E T K A

L I T U R G I C Z N E J

Nr 4 (11) grudzień 2007 – luty 2008

FOTOKRONIKA

Relikwie św. Dominika Savio w Polsce

W dniach 21-23 września 2007 r. odbyły
się już po raz trzeci „Warsztaty liturgiczne dla ceremoniarzy” w Gródku nad Dunajcem, w Centrum Rekolekcyjno-Formacyjnym „Arka”. Ponad 100 lektorów
otrzymało krzyż ceremoniarza.

W dniach od 8 września do 25 października br. odbyła się peregrynacja relikwii św. Dominika Savio po
Polsce. Miała ona miejsce w pięćdziesięciu parafiach. Św. Jan Bosko,
wychowawca św. Dominka Savio
z jego młodych lat, uważał go za
wzór młodzieńczej świętości. Papież
Pius XI nazwał go „małym świętym
wielkim duchem”. Św. Dominik żył
w latach 1842-1857. Wyjątkowo wcześnie, bo w siódmym roku życia, przystąpił do
I Komunii Świętej, po której podjął następujące postanowienia: 1. Będę się często spowiadał, a do Komunii św. przystępował ilekroć pozwoli mi na to spowiednik; 2. Moimi
przyjaciółmi będą Jezus i Maryja; 3. Śmierć – tak, ale nie grzech. Wszystko czynił, aby
dusze kolegów pozyskać dla Boga. W Oratorium, gdzie się wychowywał u ks. Jana
Bosco, zebrał swoich najlepszych przyjaciół i założył Towarzystwo Niepokalanej.
Drodzy chłopcy! Zapewne znany jest Wam, choćby ogólnie, życiorys św. Dominika Savio. Jest on przecież patronem ministrantów. Ale możecie nie wiedzieć, że
jest on także patronem kobiet oczekujących dziecka oraz małżeństw, które z różnych
powodów nie mają dzieci. W tym roku mija 150 lat od śmierci naszego patrona. Peregrynacja relikwii św. Dominika Savio po Polsce była już ostatnią, gdyż po tej wizycie
relikwiarz został zamontowany na stałe w ołtarzu głównym turyńskiej bazyliki Wspomożycielki Wiernych.
Na początku Adwentu zwróćcie uwagę na dobre przygotowanie się do świąt Bożego Narodzenia. Niech w prostowaniu ścieżek Waszego młodego życia pomogą Wam
także słowa św. Dominika Savio: „By stać się świętym, musisz codziennie być wesoły.
Bądź wierny we wszystkich obowiązkach. Zachowuj rozkład dnia, bądź pilny, nie żałuj czasu dla innych, chętnie oddawaj się modlitwie”.

W październiku 2007 r. blisko 130 lektorów rozpoczęło kurs ceremoniarza.
Wydelegowani zostali z 50 parafii naszej diecezji. Kurs będzie trwał cały rok
i będzie się składał się z 5 weekendowych sesji. W prowadzeniu kursu zaangażowani są starsi ceremoniarze.
W dniach 12-13 listopada 2007 r.
w Warszawie miało miejsce spotkanie
diecezjalnych duszpasterzy służby liturgicznej. Podczas tego spotkania omawiana była sprawa Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej. Dotyczy
ono nowej struktury formacji służby
liturgicznej w Polsce: ministrantów, ceremoniarzy, animatorów liturgicznych,
a także lektorów i akolitów jako ustanowionych do posługi stałej.
Mariusz Gondek (z lewej) z parafii św. Pawła w Bochni został mianowany prezesem
ceremoniarzy diecezji tarnowskiej.
Bartłomiej Mardeusz (z prawej) z parafii
Okulice jest ceremoniarzem, który pełni
funkcję administratora forum dyskusyjnego „Barka” na portalu liturgicznym
„ołtarz.pl”. Właścicielem tego portalu
jest Paweł Malak.

SZKOŁA LITURGICZNA

1. III sesja Kursu Ceremoniarzy dla
lektorów odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach w terminie
8-10 lutego 2008 r.
2. Halowy Turniej Piłki Nożnej w dekanatach i rejonach jako eliminacje do
diecezjalnych i ogólnopolskich rozgrywek, odbywać się będzie do końca marca
2008 r. Organizują go dekanalni duszpasterze LSO. Finał rozgrywek odbędzie
się w Łodzi, w dniach 1-2 maja 2008 r.

-=KONKURS LITURGICZNY=Za udział w ostatnim konkursie liturgicznym nagrodę otrzymuje Jarosław Duda
(parafia Podłopień). Gratulujemy!
Podajemy kolejne pytania:
1. Co oznacza postawa klęcząca?
2. Jakie są najważniejsze zadania
ceremoniarza?
Odpowiedzi należy przesyłać do końca
stycznia 2008 r.

3. Włączamy się w akcję „Kolędników
misyjnych”. Dni Formacji Misyjnej
dla kolędników misyjnych odbędą się w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie w następujących terminach: styczeń: 13-16 (III-VI kl); 16-19 (III-VI kl);
19-22 (ministranci); 22-25 (młodzież gimnazjalna); 27-30 (III-VI kl);
luty: 30 I-2 II (III-VI kl); 2-5 (ministranci); 5-8 (młodzież gimnazjalna).
4. Dni Formacji Ministrantów (Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach) odbędą się
w terminach: ministranci młodsi 22-24 luty; ministranci starsi 29 luty – 2 marzec;
lektorzy 7-9 marzec.

6 stycznia – uroczystość Objawienia Pańskiego
Kalendarium liturgiczne:
(Trzech Króli)
25 grudnia – uroczystość Narodzenia Pańskiego
2 lutego – święto Ofiarowania Pańskiego
31 grudnia – święto Świętej Rodziny
1 stycznia – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 6 lutego – środa Popielcowa

Przesłanie Przełożonego Generalnego
Drugą tajemnicą, której Dominik was
Zgromadzenia Salezjanów ks. Pascuala Chaveza z okazji 150. rocznicy uczy, to to, że nasze życie chrześcijańskie
jest stale „uzdrawiane i odnawiane” przez
śmierci św. Dominika Savio
sakrament pojednania i umacnia się, gdy
karmi się „Panem Życia” w Eucharystii.
Piszę do Was, Dzieci i Młodzieży:
W tym dniu, w którym wspomina- Na przekór każdej trudności możemy pomy 150. rocznicę śmierci Dominika zostać mocni, żyjąc w prawdziwej relacji
Savio, zachęcam was do spojrzenia przyjaźni z Panem Jezusem poprzez żyna tego młodego człowieka, który po- cie sakramentalne. Na tej drodze życia
przez swoje życie chce być prawdzi- chrześcijańskiego Maryja, jako Niepokawym wzorcem dla was wszystkich. lana, jest z nami, aby wskazywać piękno
On czyni was uczestnikami swoich tego, co jest dobre, sprawiedliwe, czyste,
tajemnic.
łagodne, godne chwały, a jako WspomoPierwszą z nich jest bycie zdolnym życielka wspomaga nas i chroni w trudo opowiedzenia się za wielkimi idea- dach naszej drogi.
Trzecią tajemnicą jest dawanie odłami. Przede wszystkim pozwólcie się
posiąść pragnieniu życia chrześcijań- tąd życia innym. Bycie prawdziwymi
skiego wysokiej jakości. Oznacza to „bojownikami dobra”, zaangażowanywyraźne włączenie w wasz program mi w służbę, nosicielami nadziei i radożycia celu i woli stania się „świętymi”. ści. Zawsze gotowymi na wszystko, aby
Było to wielkim pragnieniem Domi- przyczyniać się do wzrostu dobra i zwalnika Savio; niech będzie ono także czać zło, właśnie tak, jak czynił to Domipragnieniem pielęgnowanym w sercu nik Savio.
każdego z was.
Asunción, Paragwaj, 9 marca
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Postawa klęcząca – oznacza adorację i cześć dla Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jest też znakiem
uniżenia się przed Bogiem.
Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału
Rzymskiego mówią o tym, że wierni klęczą: w czasie
modlitwy epikletycznej i przeistoczenia; na słowa:
„Oto Baranek Boży”; „Panie, nie jestem godzien”;
mogą klęczeć w czasie przyjmowania Komunii św.,
jeżeli taka forma została przyjęta we wspólnocie. Ponadto mogą klęczeć od śpiewu „Święty” do doksologii: „Przez Chrystusa, z Chrystusem”, jeśli taki zwyczaj istnieje we wspólnocie.
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