
OBCHODY 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

Drodzy kandydaci, ministranci, lektorzy i ceremoniarze. W roku 
2016 obchodzimy 1050-lecie chrztu księcia Mieszka I, który uzna-
jemy za chrzest Polski. Jak podaje tradycja, nad jeziorem Lednica 
Mieszko I pochylił swą głowę pod wodami chrztu, wybrał Chrystu-
sa i włączył Polskę do rodziny krajów chrześcijańskich. Miejsce to 
otrzymało nazwę – Świątynia Początku Polski. Młodzież przyjeż-
dża nad Pola Lednickie, aby wspominać to doniosłe wydarzenie, 
ale także po to, aby się pomodlić i zastanowić się nad tym, jakie 
znaczenie w ich życiu ma przyjęty chrzest. Na zakończenie spo-

tkania wszyscy przechodzą przez bramę w postaci wielkiego rusztowania, mającego kształt 
wielkiej ryby. I to przejście przez bramę, oznacza ponowne wyznanie wiary w Boga w Trójcy 
Świętej. W związku z tym ten symboliczny gest poprzedzony jest modlitwą, w której młodzi 
oddają Bogu swoją przeszłość, dzień dzisiejszy i przyszłość oraz całą swoją wieczność.

Drodzy słudzy ołtarza. Mamy chrzcielny rodowód. Chrzest jest pierwszym uściskiem 
Boga, jest znakiem konsekracji – to jest „wyświęceniem na chrześcijanina”. Znajdźcie 
chwilę, by pomodlić się przy chrzcielnicy w swoim kościele parafialnym, by podziękować 
Panu Bogu za otrzymany chrzest.

PNH LSO. 27 lutego 2016 r. w Brzesku odbyły się rozgrywki w ramach 
X Mistrzostw PNH LSO diecezji tarnowskiej. Były one eliminacjami do 
Mistrzostw Polski, które odbyły się w Rzeszowie w dniach 1-2 maja. Wy-
niki turnieju diecezjalnego: Szkoła podstawowa: 1. Mielec – Trójcy Prze-
najświętszej, 2. Brzesko – św. Jakub, 3. Tymbark. Król strzelców: Oliwier 
Okas, najlepszy bramkarz: Marcel Sobczak. Szkoła gimnazjalna: 1. Czarna 
Tarnowska, 2. Czermin, 3. Grobla. Król strzelców: Krystian Chrabąszcz, 
najlepszy bramkarz: Damian Bochenek. Szkoła ponadgimnazjalna: 
1. Przyszowa, 2. Czermin, 3. Podegrodzie. Król strzelców: Patryk Bielik, 
najlepszy bramkarz: Radosław Hyrchel. Serdecznie gratulujemy zwycię-
skim drużynom i zawodnikom. Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tej im-
prezy, a w szczególności: ks. prałatowi Józefowi Drabikowi, ks. Jackowi Walczykowi i Klubowi KS Jakub z Brze-
ska, sędziom oraz wszystkim darczyńcom i sponsorom, którzy w mniejszy lub większy sposób przyczynili się 
do organizacji tego turnieju.

Warsztaty Liturgiczne dla Ceremoniarzy. Duszpasterstwo Liturgicznej 
Służby Ołtarza zaprosiło ceremoniarzy wszystkich roczników do udziału 
w Warsztatach Liturgicznych, które odbyły się w dniach od 11 do 13 mar-
ca w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach. W warsztatach wzięło udział 
43 ceremoniarzy. Zajęcia były poświęcone sakramentom inicjacji chrze-
ścijańskiej. Zastanawiano się też, jak być efektywnym liderem i jak prowa-
dzić skutecznie spotkania dla grup służby liturgicznej.

Dzień otwarty w seminarium. 23 kwietnia w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Tarnowie odbył się dzień otwarty dla starszych ministrantów 
i lektorów. Z księżmi przyjechało prawie 300 osób, by zobaczyć, jak wyglą-
da seminaryjne życie. Pobyt chłopaków w seminarium rozpoczął i zakończył się modlitwą. W jego trakcie mieli 
oni okazję zwiedzić seminarium, zobaczyć, jak klerycy mieszkają i w jaki sposób realizują swoje zainteresowa-
nia, oraz zakosztować seminaryjnej kuchni. Wysłuchali także wykładu filozoficznego na temat czasu.

1. Zachęcamy do udziału w oazach. Zgłoszenia należy składać 
w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w Wydziale Duszpasterstwa 
Dzieci i Młodzieży (więcej informacji − patrz na www.lso.diecezja.
tarnow.pl). Zapisy na oazę do Jastarni – patrz na www.oazylso.
manifo.com.

2. Ostatnia (V) sesja kursu ceremoniarza odbędzie w dniach 
13-14 maja w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach.

3. Ceremoniarzy i lektorów prosimy o zaangażowanie się w Ty-
dzień Misyjny ŚDM. Prosimy, aby na pielgrzymkę do Starego 
Sącza (23 lipca br.) zgłosili się ceremoniarze i lektorzy chętni 
do asysty przy rozdzielaniu Komunii św. Potrzebujemy około 
100 osób (Zgłoszenia przyjmuje: Robert Bryg, sekretarz Za-
rządu LSO Diecezji Tarnowskiej, tel. 509-971-594).
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Robert Bryg, Artur Gondek, 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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W Eucharystii i w innych sakramentach do-
świadczacie wielkiej bliskości Jezusa, Jego słody-
czy i owocnej Jego obecności. Nie spotykacie Je-
zusa, który zasiada na jakimś wysokim, wynio-
słym i nieosiągalnym tronie, ale w chlebie i winie 
eucharystycznym, a Jego słowa nie grzmią jak 
trzask zamykanych drzwi, ale dźwięczą łagod-
nie na strunach naszego serca. Jak prorokowi 

Izajaszowi, tak każdemu z was Bóg okazuje, że 
jest Bogiem bliskim przez swojego Syna Jezusa, i pochyla się z miłości 
nad wami, choć nieskończenie was przewyższa i nie jesteśmy w sta-
nie pojąć Jego istoty. Jak Izajaszowi, także i wam daje to doświadcze-
nie, że inicjatywa jest zawsze po Jego stronie, skoro jesteśmy przez 
Niego stworzeni i przez Niego chciani. Bóg przez chrzest sprawia, że 
stajemy się nowym stworzeniem i zawsze czeka cierpliwie na naszą 
odpowiedź, gdyż On ze swej inicjatywy oferuje przebaczenie każde-
mu, kto prosi Go z pokorą.

(Papież Franciszek do ministrantów, Rzym 4 sierpnia 2015 r.) 

O
A

ZY
 –

 W
ak

ac
je

 z
 B

og
ie

m
 –

 2
01

6 KRYNICA ZDRÓJ (Ośrodek „Pogoń”): 
26.06.-6.07. – ministranci młodsi 
(szkoła podstawowa)
GRÓDEK nad DUNAJCEM (Centrum Formacyjno-Rekolekcyjne 
Diecezji Tarnowskiej „Arka”): 21.08.-30.08. – ministranci młodsi 
(szkoła podstawowa)
JURKÓW koło Dobrej (nowy Ośrodek przy parafii) 
31.07.-7.08. – ministranci starsi i lektorzy 
(po I kl. gimnazjum)
JASTARNIA 
nad Morzem Bałtyckim: 03-14.07.


