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GAZETKA LITURGICZNEJ
WAŻNE SPRAWY
W dniach 3-28 października 2018 r. w Watykanie odbyło się XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat młodzieży, na którym jednym z delegatów z Polski
był ks. bp Marek Solarczyk, który zabierając głos podczas obrad
przedstawił spostrzeżenia odnoszące się do nauczania religii
w szkole. Zachęcamy księży opiekunów LSO, lektorów i ceremoniarzy do przeczytania dokumentu posynodalnego
.

S Ł U Ż B Y O ŁT A R Z A
ZAPOWIEDZI

�	W sobotę, 16 marca, o godz. 10:00, w katedrze odbędzie się konkurs
biblijny dla ministrantów i lektorów. W tym roku obowiązuje materiał
z Ewangelii synoptycznych (wraz z komentarzami) z V wydania Biblii
Tysiąclecia. Szczegóły pojawią się w następnym numerze gazetki oraz
na stronie florianska3.pl
� Najbliższe spotkania centralnego kursu lektorskiego w WSD na Tarchominie: 2 XII; 9 XII; 20 I 2019 r.; 24 II 2019 r.
� Najbliższe spotkania kursu ceremoniarskiego w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży (ul. Floriańska 3): 24 XI; 15 XII; 12 I 2019 r.;16 II 2019 r.
�
Coś dla bielanek, ministrantów,
lektorów, ceremoniarzy i członków scholi:

Księży oraz ceremoniarzy zapraszamy również
do zapoznania
się
z nowym
Programem
Formacyjnym Służby Liturgicznej, który został
opracowany przez podkomisję KEP ds. Służby
Liturgicznej na podstawie „Dyrektorium” z 2008 roku.
Znajdziemy w nim m.in. wytyczne odnośnie stroju
obowiązującego poszczególne grupy służące przy
ołtarzu. (więcej na: kdsl.pl)

DZIAŁO SIĘ ...
� W sobotę, 6 października,
podczas uroczystej Eucharystii
celebrowanej w Parafii MB z Guadalupe w Budach Barcząckich
biskup Romuald Kamiński udzielił promocji lektorskiej 22 starszym ministrantom z dekanatów
mińskiego i siennickiego.
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L I S TO PA D - S T YC Z E Ń

Już po raz osiemnasty klerycy Wyższego
Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej zapraszają na sztukę seminaryjną. W stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości wystawiony zostanie spektakl
pt.: „Czy zobaczę cię jutro?” opowiadający
o życiu w okupowanej Warszawie.
Spektakl „Czy zobaczę cię jutro” oparty jest na motywach pierwszego
powojennego pełnometrażowego filmu „Zakazane piosenki”. Sztuka
opowiada o życiu ludzi w okupowanej Warszawie podczas II wojny
światowej. Codzienność ukazana jest w znanych piosenkach takich jak
„Serce w plecaku”, „Siekiera motyka” czy „Teraz jest wojna”.
Szczegóły i zapisy na stronie www.sztuka2018.pl

GAZETKOWY KONKURS
Chcemy przez ten konkurs zachęcić
Was do zainteresowania się sprawami
lokalnego kościoła warszawsko-praskiego. Chcemy byście włożyli trochę
wysiłku choćby w surfowanie po internecie i sprawdzili kilka informacji o naszym kościele.
Pierwsze pytanie brzmi:

� Natomiast tydzień później, 13.10.2018 roku, ks. bp Kazimierz Romaniuk, promował w katerze kolejnych 114 lektorów z centralnego kursu,
który odbywał się przez rok w Wyższym Seminarium Duchownym na Tarchominie. Nowym lektorom gratulujemy i zachęcamy do regularnego
uczestnictwa w zbiórkach w swoich Parafiach i gorliwej służby przy ołtarzu.
� Kolejnym wydarzeniem ważnym dla LSO był dzień skupienia dla
lektorów i ceremoniarzy zorganizowany w seminarium 10 listopada.
Na warsztaty liturgiczne i konferencje oraz czas rekreacji i wzajemnego
poznawania się do seminarium przybyło 18 lektorów i ceremoniarzy. Następny taki dzień w Wielkim Poście – w sobotę, 23 marca. Zapraszamy!
� 17 listopada o godz. 12:00 rozpoczął się kurs na ceremoniarza
w sali duszpasterstwa młodzieży przy katedrze (ul. Floriańska 3). Lektorzy
z minimum 2 letnim stażem mogą zapisać się jeszcze na kolejnym
spotkaniu, które odbędzie się 24 listopada o godzinie 12:00.
W razie jakichkolwiek pytań, diecezjalny duszpasterz ceremoniarzy
ks. Łukasz Trzaska prosi o kontakt telefoniczny pod nr: 662 213 846.

Kiedy przyjął święcenia biskupie
pierwszy ordynariusz warszawskopraski
ks.
biskup
Kazimierz
Romaniuk? (podaj dokładną datę)
Odpowiedź proszę przesłać na adres: praskikurslektorski@gmail.com
Pierwsze 3 osoby, które udzielą poprawnej odpowiedzi otrzymają nagrodę.

ODWIEDŹ KONIECZNIE NASZE STRONY:
• diecezja.waw.pl
• wsddwp.edu.pl
• idziemy.pl
• radiowarszawa.com.pl
• florianska3.pl
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