KALENDARIUM WYDARZEŃ FORMACYJNYCH
LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA
DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
1. Diecezjalny Kurs Lektorski odbędzie się w Domu Katolickim przy Katedrze w godzinach 10:00-14:00 w
następujące soboty: 8 X 2022, 15 X 2022, 22 X 2022, 29 X 2022.
Egzamin lektorski odbędzie się 19 XI 2022 r. w Domu Katolickim. Uczestnikami kursu mogą być ministranci,
którzy uczęszczają minimum do klasy VI.
Zgłoszenia należy przesłać na e-mail lso@diecezja.sosnowiec.pl do 5 października 2022 r. podając imię i
nazwisko kandydata, klasę, parafię oraz imię i nazwisko księdza opiekuna.
W trakcie spotkań zapewnione będą materiały szkoleniowe, woda i poczęstunek w trakcie przerw.
Koszt udziału w całym kursie to 50 zł (prosimy, w miarę możliwości, o pokrycie kosztów przez parafię).
2. Diecezjalny Kurs na Ceremoniarza
Przygotowanie do pełnienia funkcji ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym odbędzie się w ramach
rocznego kursu, który będzie obejmował trzy zjazdy w poniższych terminach:
I. 18-20 XI 2022 (prawdopodobnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie)
II. 18 III 2023 (Dom Katolicki i Katedra w Sosnowcu)
III. 12-14 V 2023 (o miejscu poinformuję w późniejszym terminie)
Egzamin: 3 VI 2023 (Dom Katolicki w Sosnowcu)
W Kursie na Ceremoniarza mogą wziąć udział lektorzy, którzy są uczniami szkół ponadpodstawowych lub
studentami.
Szczegółowe informacje będą podawane w pobliżu terminów poszczególnych części kursu.
Zgłoszenia należy przesłać na e-mail lso@diecezja.sosnowiec.pl do 5 listopada 2022 r. podając imię i
nazwisko kandydata, klasę, parafię oraz imię i nazwisko księdza opiekuna.
3. Wielkopostny dzień skupienia Liturgicznej Służby Ołtarza odbędzie się 11 marca 2023 r.
4. Rozgrywki diecezjalne:
a) Turniej tenisa stołowego – 10 grudnia 2022 r. w Olkuszu (Hala MOSiR).
Dekanalnych Duszpasterzy Dzieci i Młodzieży proszę o zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji w
dekanatach do 1 grudnia 2022 r.
Z dekanatu należy wyłonić po dwóch zwycięzców w każdej z kategorii wiekowej:




Ministrant: rok urodzenia 2011-2015
Lektor młodszy: 2006-2010
Lektor starszy: 2002-2005

Zwycięzców zgłasza Dekanalny Duszpasterz Dzieci i Młodzieży do 2.12.2022
lso@diecezja.sosnowiec.pl podając imiona i nazwiska, kategorię wiekową i dekanat.

na

e-mail:

Również wszystkich kapłanów zapraszamy do udziału w tym turnieju. Księża, którzy chcą wziąć udział w
mistrzostwach, proszę o zgłoszenie na e-mail: lso@diecezja.sosnowiec.pl do 2.12.2022 r.
b) Turniej piłki halowej – 22 IV 2023 w Sławkowie (Hala Sportowa przy Zespole Szkół im Jana Pawła
II.
Każda parafia może zgłosić po jednej drużynie w każdej kategorii wiekowej:
 Ministrant: rok urodzenia 2011-2015
 Lektor młodszy: 2006-2010
 Lektor starszy: 2002-2005
Zgłoszenia należy przesłać na e-mail: lso@diecezja.sosnowiec.pl do 8 kwietnia 2023 r. podając parafię,
kategorię wiekową, imiona i nazwiska ministrantów w każdej z kategorii oraz imię i nazwisko ks. opiekuna.
5. Tradycyjna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza do Bazyliki Katedralnej w Sosnowcu w Wielki
Czwartek – 6 kwietnia 2023 r., godz. 10:00.
6. Kurs animatora liturgicznego odbędzie się w dniach 28 IV-3 V 2023 (prawdopodobnie w Wyższym
Seminarium Duchownym w Częstochowie).
Animator liturgiczny jest to osoba, która opiekuję się powierzoną mu przez duszpasterza grupą ministrantów,
prowadzi z nimi spotkania formacyjne i ćwiczenia praktyczne oraz wspomaga księdza-opiekuna ministrantów
w organizowaniu życia liturgicznego w parafii i diecezji. Ponadto może pełnić funkcję animatora
(wychowawcy) podczas wycieczek i wyjazdów wakacyjnych z ministrantami (po ukończeniu kursu na
wychowawcę kolonijnego). Animator liturgiczny nadal pozostaje w swoim zespole posługujących tzn. nadal
jest ceremoniarzem lub lektorem pełniąc swoją funkcję animatora.
Animatorem liturgicznym może zostać tylko ten z grona ministrantów starszych, który:
a) jest osobą pełnoletnią (jeżeli chce pełnić także funkcję opiekuna/wychowawcy musi mieć także zdaną
maturę)
b) otrzymał sakrament bierzmowania;
c) ukończył kurs ceremoniarza z wynikiem pozytywnym, otrzymał błogosławieństwo księdza biskupa
do pełnienia w/w funkcji i sumiennie pełnił swoje zadania we wspólnocie parafialnej;
d) wyraża chęć służenia wspólnocie Kościoła poprzez służbę animatora liturgicznego
e) odznacza się wzorową postawą moralną (m.in. sumienność, pracowitość, skłonność do poświęceń,
wolność od nałogów itd.);
f) korzysta regularnie z sakramentów świętych;
g) posiada cechy charakteru sprzyjające w pracy z dziećmi i młodzieżą (m.in. otwartość, serdeczność,
kultura osobista itd.);
h) posiada wystarczającą wiedzę religijną (zaleca się, by również posiadał przynajmniej minimalną
wiedzę pedagogiczną);
i) zostanie skierowany na kurs animatorów liturgicznych przez swojego ks. proboszcza;
j) zda pozytywnie egzamin, który odbędzie się 20 maja 2023 r.
7. Diecezjalny Zjazd Liturgicznej Służby Ołtarza wraz z błogosławieństwem nowych lektorów,
ceremoniarzy i animatorów liturgicznych oraz wręczeniem nagród dla „Ministranta Roku” odbędzie
się 17 czerwca 2023 roku w Bazylice Katedralnej w Sosnowcu.
Bieżące informacje są dostępne na stronie: http://diecezja.sosnowiec.pl/instytucje/liturgiczna-sluzbaoltarza
Ks. Łukasz Tkaczyk
Moderator LSO Diecezji Sosnowieckiej
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