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L ISTOPAD –  STYCZEŃ

SŁOWO BISKUPA KAZIMIERZA ROMANIUKA 
DO LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA.

Moje bycie ministrantem kojarzy mi się z osobą 
mojego Ojca i z pierwszą Komunią Świętą. Z osobą 
ojca, bo to właśnie On nauczył mnie ministrantury, 
czyli kilku zdań łacińskich (…). W sprawach służenia  
do Mszy Świętej Ojciec był dla mnie autorytetem, 
także dlatego, że należał w parafii do coniedzielnych 
śpiewaków Godzinek, Nieszporów i Gorzkich Żali.

Pierwsza Komunia Święta kojarzy mi się z by-
ciem ministrantem dlatego, że ojciec powiedział, 

iż ministrantem mogę zostać dopiero po przystąpieniu do Niej. Pamiętam,  
że właśnie w komeżce od I Komunii Świętej służyłem po raz pierwszy do Mszy 
Świętej. Myślę, że wspomniany tu mój przypadek można wziąć za wzór  
do naśladowania w roli jaką dobrzy rodzice powinni odgrywać w religij-
nym formowaniu swoich dzieci. To wspomnienie adresowane jest również 
do owych chrześcijańskich Rodziców. 

Wszystkim członkom Liturgicznej Służby Ołtarza oraz ich Rodzicom życzę 
Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego!

ks. biskup Kazimierz Romaniuk  
l. 92,5. Warszawa, 20.10.2019

DZIAŁO SIĘ ...

 9 W środę, 18 września  
rozpoczął się Synod Młodych, 
a trzy dni później w Wyższym 
Seminarium Duchownym Die-
cezji Warszawsko-Praskiej 
odbyła się I Sesja Plenarna  
z licznym udziałem młodzieży.  
Prace synodalne nadal trwają. 
Można śledzić je na stronach 
diecezji. 

ZAPOWIEDZI

 9 14 grudnia, o godz. 11:00 odbędzie się Dzień Skupienia dla Lekto-
rów i Ceremoniarzy w sali duszpasterstwa młodzieży (ul. Floriań-
ska 3, wejście koło kancelarii parafialnej). Zapraszamy serdecznie!  
Koszt 5 zł. Zapisy do 10 grudnia przez wysłanie sms’a do ks. Łukasza 
Trzaski: 662 213 846.

 9 XXVII Edycja Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów 
odbędzie się 7 marca 2020 r. w podzimiach katedry św. Michała i św. Flo-

riana. Konkurs będzie sprawdzał 
wiedzę z Księgi Jozuego i Dziejów 
Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wyd. 
V). Obowiązuje znajomość tekstu 
Ksiąg, Wstępu oraz przypisów. 
Zapisy – do 22 lutego 2020 r.  
Kandydata zgłasza Ksiądz opie-
kun ministrantów lub lekto-
rów wysyłając sms-a do diece-

zjalnego duszpasterza lektorów ks. Konrada Biskupa, kom. 537 894 
343. Na finał trzeba przynieść legitymacją szkolną/studencką. Pro-
szę sprawdzić kategorie wiekowe na stronie: www.floriańska3.pl,  
w zakładce „KONKURSY”. Informacje te znajdą się również  
(w lutym 2020 r.) na nowej stronie dla lektorów naszej diecezji:  
www.praskaLSO.pl

W niedzielę 19 stycznia 2020, o godz. 14:30, w sali duszpaster-
stwa młodzieży (ul. Floriańska 3, wejście koło kancelarii parafialnej)  
odbędą się warsztaty przygotowujące do tego konkursu.  
Prosimy o zgłoszenie chęci udziału w warsztatach – do 12 stycznia  
na nr tel. 537 894 343. 

 9 Trwa peregrynacja relikwii bł. Karoli-
ny Kozkówny i św. Stanisława Kostki  
po Diecezji Warszawsko-Praskiej  
w związku z Synodem Młodych.  
Każda parafia i wspólnota jest za-
proszona do udziału w peregryna-
cji. Chętni mogą zgłaszać się ma-
ilowo – synod@florianska3.pl 
Kalendarz z wolnymi terminami  
na stronie  www.florianska3.pl

 9 Klerycy III roku zapraszają na sztukę 

pt. „Scrooge – opowieść wigilijna”.  
Pytajcie swoich duszpasterzy o zapisy  

i wspólny wyjazd do seminarium. 

Naprawdę warto! Szczegóły znajdzie-

cie na stronie www.sztuka2019.pl

 9 Mistrzostwa Polski SLO W Piłce nożnej. 
Celem Mistrzostw jest integracja środo-
wisk ministranckich ze wszystkich para-
fii, podczas kolejnych etapów rozgrywek 
sportowych. Mistrzostwa rozgrywane  
są przez służbę liturgiczną wg przepisów 
gry w piłkę nożną (futsal) w trzech kate-
goriach: I kategoria – ministrant (roczniki 
2008-2012), II kategoria – lektor młod-
szy (roczniki 2004-2007), III kategoria – 
lektor starszy (roczniki 1999-2003)


