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DZIAŁO SIĘ ...
W dniach 14-31 stycznia 2019 roku grupa 100 osób
z naszej diecezji wzięła udział w Światowych Dniach
Młodzieży, które odbywały się w Panamie.
„Dni Diecezji” spędziliśmy w Chitre – mieście na południu kraju. Spotkaliśmy się tam z niezwykłą gościnnością i wieloma
atrakcjami. Braliśmy udział w tańcach, paradzie czy koncertach.

99 	 16 marca 2019, sobota – Zapraszamy na kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Ministrantów i Lektorów. Etap diecezjalny o godz. 10:00, w podziemiach katedry św. Michała Archanioła
i św. Floriana w Warszawie. Zgłoszenia do 1 marca 2019 roku – kandydata zgłasza Ksiądz opiekun LSO z danej parafii wysyłając sms-a do Diecezjalnego Duszpasterza Lektorów ks. Konrada Biskupa, tel. 537 894 343.
Konkurs będzie sprawdzał znajomość Ewangelii według św. Mt, Mk
i Łk (wraz ze wstępami i przypisami) w tłumaczeniu z piątego wydania
Biblii Tysiąclecia. Szczegóły na www.floriańska3.pl
99 23 marca 2019, sobota – Dzień skupienia dla lektorów i ceremoniarzy
w seminarium na Tarchominie. Koszt 10 zł. Zapisy u ks. Łukasza Trzaski
(tel. 662 213 846).
99 13 kwietnia, sobota – Światowe Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym (w katedrze, szczegóły wkrótce na stronach diecezji i plakatach).
99 8 czerwca, sobota – Zlot służby liturgicznej w Loretto. Zapraszamy zorganizowane grupy z parafii wraz z duszpasterzami LSO.
99 29 lipca – 2 sierpnia – Rekolekcje dla lektorów i ceremoniarzy w WSD
DW-P (szczegóły pojawią się na stronach internetowych diecezji).
99 Kurs dla Ceremoniarzy – 9.03., 16.03., 30.0.3, 11.05., 18.0.5, 01.06., 08.06.
99 20 – 23 sierpnia – Rekolekcje dla uczestników kursu ceremoniarskiego

RUNDA WIOSENNA
Później nadszedł czas Wydarzeń Centralnych. Światowe Dni Młodzieży z papieżem Franciszkiem przebiegły pod znakiem słów z Ewangelii
świętego Łukasza: „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. Braliśmy udział w katechezach, spotkaniach młodych, Drodze Krzyżowej, czuwaniu oraz oczywiście w Mszy Świętej
Posłania, na której ogłoszone zostało, że kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Portugalii.
Z Panamy wracamy napełnieni słowami papieża Franciszka, dzięki którym gotowi jesteśmy powiedzieć Panu Bogu: „Oto Ja!”

W pierwszy weekend marca wznawiamy rozgrywki naszej ligi. Przed
wszystkimi drużynami 7 kolejek w rundzie wiosennej. Informujemy,
że jesienią uzyskaliśmy oficjalny patronat Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Przypominamy, że po rundzie jesiennej w kategorii Open 1 liga prowadzi parafia MB Zwycięskiej z Rembertowa, w 2 lidze – parafia
św. Stanisława w Ostrowie. W kategorii Ministrant Starszy 1 liga – parafia
św. Stanisława Kostki z Okuniewa, w 2 lidze – parafia Narodzenia NMP
z Mińska Maz., a w kategorii Ministrant młodszy – parafia św. Jana Kantego z Legionowa. Wszystkim drużynom życzymy powodzenia.

GAZETKOWY KONKURS

Janek Wanke – lektor
W dniach 28.12.2018 – 1.01.2019 odbyło się Europejskie Spotkanie Młodych
Taize w Madrycie. Z Duszpasterstwem
Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej na spotkanie ruszyła
prawie stuosobowa grupa. W nocy z 25 na 26 grudnia pielgrzymów przed wyjazdem pobłogosławił ks. biskup Marek Solarczyk.
Tematem spotkania była gościnność. Pielgrzymi brali udział w modlitwach ze wspólnotą braci z Taize, a także w życiu parafii, spotkaniach
w mniejszych grupach i warsztatach tematycznych.
W noc sylwestrową we wspólnotach parafialnych odbyły się modlitwy
o jedność chrześcijan, a z wybiciem północy rozpoczął się festiwal narodów, podczas którego grupy narodowe w parafiach mogły zaprezentować swoją kulturę i kraj. Kolejne, 42 Europejskie Spotkanie Młodych
Taize odbędzie się we Wrocławiu. Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji
Warszawsko-Praskiej już teraz zaprasza chętnych (na comiesięczne spotkania w duchu Taize) w IV czwartki miesiąca o godz. 19:00 w Centrum
Duszpasterstwa Młodzieży przy ul. Floriańskiej 3.
Jan Ślązak – wolontariusz

Ks. bp Kazimierz Romaniuk przyjął święcenia
biskupie dnia 4 marca 1982 r. – to poprawna odpowiedź
z poprzedniej edycji konkursu.
Zwycięzcami okazali się: Maciej Kursa (parafia MB Częstochowskiej, Zielonka), Adam Frank (św. Hieronim, Stara Miłosna), Mikołaj Szczepaniak (Wesoła).
Gratulujemy! Nagrody zostały wysłane pocztą.

A teraz kolejne pytanie:
Podaj datę powstania
diecezji warszawsko-praskiej?
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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