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GAZETKA LITURGICZNEJ
PAPIEŻ FRANCISZEK
DO MINISTRANTÓW:
„Potrzeba wysiłku, aby zawsze czynić dobro
i stawać się świętymi. Droga do świętości nie
jest dla leniuchów, wymaga trudu. Widzę,
że wy, ministranci angażujecie się w tę drogę.
Pan Jezus dał nam prosty program, by podążać drogą
ku świętości: przykazanie miłości Boga i bliźniego.
Starajmy się być dobrze zakorzenionymi w przyjaźni z Bogiem, wdzięcznymi za Jego miłość i pragnącymi służyć Jemu we wszystkim. (…) Wierzcie
mi postępując w ten sposób możecie stać się prawdziwie świętymi, ludźmi, którzy przemieniają świat, żyjąc miłością Chrystusa. To prawda, nie jest to łatwe. Wymaga trudu. Pamiętajcie jednak,
że droga do świętości nie jest dla leniuchów.”

DZIAŁO SIĘ ...
3 marca 2019 r. odbył się w seminarium kolejny dzień skupienia dla lektorów i ceremoniarzy.
Oprócz modlitwy, konferencji
i warsztatu był również czas
na rozegranie towarzyskiego meczu pomiędzy uczestnikami skupienia, a klerykami.
16 marca 2019 roku odbył się
finał diecezjalny Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów. Gratulujemy wszystkim 50 uczestnikom,
a w szczególności zwycięzcom.
Oto lista nagrodzonych (nagrody
to bony o wartości 500 zł, 350 zł,
250 zł, 200 zł, 150 zł oraz konsola X-BOX).
W kategorii młodszej:
1. nagroda Kacper Pergół z parafii MB Częstochowskiej w Zielonce
2. nagroda Tomasz Bukowiecki z parafii Przemienienia Pańskiego
w Wieliszewie
3. nagroda Bartosz Skonieczny z parafii. MB Częstochowskiej w Zielonce
W kategorii starszej:
1. nagroda Marcin Dębek z parafii św. Marka Ewangelisty
2. nagroda Tomasz Poleszczuk z parafii św. Marka Ewangelisty
3. nagroda Konrad Czerski z parafii św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim
W rywalizacji drużynowej:
1. nagroda – drużyna z parafii św. Trójcy w Kobyłce: Michał Kościukiewicz, Mateusz Łyszkowski, Mateusz Żarski
2. nagroda – drużyna z parafii MB Nieustającej Pomocy w Warszawie
w składzie: Jakub Piątek, Adam Biczyk, Jan Majchrzak
3. nagroda – drużyna z parafii Wniebowzięcia NMP w Warszawie
Zerzniu w składzie: Piotr Hoffman, Karol Grabarczyk, Franciszek
Domański
Nagrody pocieszenia dla najmłodszych uczestników odebrali Franciszek
Jaskólski i Piotr Tomaszek.
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ZAPOWIEDZI
99
ZLOT SŁUŻBY LITURGICZNEJ
I PIKNIK RODZINNY W LORETTO
Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji
Warszawsko-Praskiej i Siostry Loretanki
zapraszają na coroczny Piknik Anielski,
czyli zlot czytelników „Anioła Stróża”
oraz Służby Liturgicznej Diecezji Warszawsko-Praskiej. Spotkanie odbędzie się 8 czerwca w Loretto.
Podczas wydarzenia odbędzie się
Msza Święta pod przewodnictwem
bp. Romualda Kamińskiego, koncert
Magdy Anioł oraz rozdanie medali dla najbardziej aktywnych ministrantów, bielanek, scholanek i innych
z grup parafialnych. Plan spotkania:
10:00 – Przyjazd uczestników · 10:30 –
Msza Święta · 12:00 – Koncert Magdy
Anioł · 13:00 – Zabawy i rozdanie medali · 15:00 – Zakończenie wydarzenia.
Zgłoszenia grup zorganizowanych na spotkanie przyjmują Siostry Loretanki:
tel. 22 673 50 96, aniol@loretanki.pl
Zgłoszenia dzieci do medali (po troje dzieci w każdej kategorii) przyjmuje Duszpasterstwo Młodzieży (do 13 maja): tel. 512 913 429, sekretariat@sdm.waw.pl
99 XXIII SPOTKANIE MŁODYCH LEDNICA 2000 odbędzie się
1 czerwca. Uczestnikom spotkania będzie towarzyszyć hasło
„Wiesz, że Cię kocham”. Każdego roku wyjazd na to wydarzenie
organizuje Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej. W wyprawie mogą wziąć udział
osoby pełnoletnie lub poniżej 18. roku życia w towarzystwie opiekuna prawnego. Koszt: 75 zł. Wyjazd: 31 maja/1 czerwca 0:00.
Zapraszamy do zapisów przez wypełnienie formularza znajdującego się
na stronie www.florianska3.pl
99 WAKACYJNE REKOLEKCJE Zgodnie z zapowiedzią, w dniach od 28
lipca do 2 sierpnia, zapraszamy lektorów i ceremoniarzy do udziału
w wakacyjnych Rekolekcjach w WSD na Tarchominie. Zapisy przez sms-a
u ks. Konrada Biskupa nr tel. 537 894 343. (Rekolekcje odbędą się
pod warunkiem zgłoszenia odpowiedniej liczby zainteresowanych).
Dla uczestników kursu lektorskiego zaplanowane są dwa terminy rekolekcji 24.06-29.06. oraz 1.07-6.07., a dla uczestników kursu na ceremoniarza rekolekcje odbędą się w dniach 19-22 sierpnia.

GAZETKOWY KONKURS

Diecezja Warszawsko-Praska powstała 25 marca 1992 r. – to poprawna odpowiedź z poprzedniej edycji konkursu, którą jako pierwsi przesłali:
Łukasz Tchórzewski z parafii św. Michała i św. Floriana w Warszawie,
Michał Wydryszek z parafii św. Włodzimierza w Warszawie, Przemek
Więsek z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej.
Gratulujemy! Nagrody zostały wysłane pocztą.
A teraz zadanie konkursowe:
Podaj nazwę miejscowości z terenu naszej diecezji,
w którym pracowała św. Faustyna przed wstąpieniem
do klasztoru.
Odpowiedź proszę przesłać na adres:
praskikurslektorski@gmail.com
Pierwsze 3 osoby, które udzielą poprawnej odpowiedzi
otrzymają nagrodę.
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