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Liga Ministrancka, Koczowisko 

W Lidze Ministranckiej w ubiegłym roku, wzięło udział ok. 800 ministrantów, natomiast 

w Koczowisku uczestniczyło ok. 1000 osób. Zaobserwowaliśmy również wzrost liczby 

ministrantów uczestniczących we Mszy Krzyżma.  

Dziękujemy wszystkim księżom, którzy w Wielki Czwartek przyjechali do katedry ze służbą 

liturgiczną ze swojej parafii. W tym roku formacyjnym zachęcamy, do udziału w dniach 

skupienia służby liturgicznej, które będą odbywały się w rejonach. Pierwszy zaplanowany jest 

na przełomie października i listopada, natomiast drugi na przełomie kwietnia i maja.  

Zgłoszenia 

Zgłoszenia do udziału w Lidze Ministranckiej  trwają do 30 września (mail: 

liga.ministrancka@gmail.com). 

 

 KURS CEREMONIARZA - 2017/2018  

Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej po raz drugi, organizuje roczny kurs dla 

ceremoniarzy parafialnych. Uczestniczyć w nim będą mogli członkowie służby liturgicznej, 

uczniowie pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej i starsi. Przyjmowani będą jedynie chętni, 

posłani przez swoich duszpasterzy. Całość kursu będzie ukierunkowana na przygotowanie 

liturgiczne ceremoniarzy.  

Cel 

Przez wykłady z teologii liturgii będą oni wprowadzani we właściwe rozumienie i przeżywanie 

Misterium Zbawczego Chrystusa. Obok zajęć z teologii liturgii, w czasie kursu będą odbywały 

się również zajęcia wprowadzające w rozumienie Sakramentów Kościoła oraz zajęcia z teologii 

biblijnej. Kurs nie będzie obejmował jedynie zajęć szkolących wykonywanie funkcji 

liturgicznych.  

Akcent będzie kładziony również na formację duchową uczestników, tak by w przyszłości 

mogli oni wspomagać duszpasterzy parafialnych w prowadzeniu zespołów służby liturgicznej. 

W trakcie kursu uczestnicy będą brali udział w kręgach liturgicznych, które pomogą im w 

małych grupach odkrywać piękno i głębię liturgii, tak by później mogli dzielić się swoim 

doświadczeniem we wspólnotach parafialnych.  

Chcielibyśmy by osoby, które ukończą kurs ceremoniarza bardzo konkretnie zaangażowały się 

w posługę i formację parafialnych zespołów służby liturgicznej. Oprócz umiejętności 

organizacji i prowadzenia posługi liturgicznej w parafii, będą one również przygotowywane do 

prowadzenia zbiórek ministranckich i kręgów liturgicznych dla starszych członków służby 

liturgicznej.  
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Gdzie? Kiedy? 

Kurs będzie obejmował pięć weekendowych zjazdów odbywających się w Domu Ruchu 

Światło-Życie MORIA, al. Kościuszki 21b w Łukowie. Rozpoczynać się one będą w piątek o 

godz. 18.00, a kończyć w niedzielę ok. godz. 14.00. Pierwszy zjazd odbędzie się – 29.09-

1.10.2017 r.  

Koszty 

Koszt każdego zjazdu to 100 zł. Kwota obejmuje nocleg i wyżywienie, a także materiały, które 

będą przekazywane uczestnikom. Zachęcamy duszpasterzy, by w miarę możliwości, 

partycypowali w kosztach kursu.  

Zgłoszenia 

Każdy chętny powinien być posłany na kurs przez swojego duszpasterza. W przypadku osób 

niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców. Zgłoszenia droga mailową lub telefoniczna 

należy dokonać do 25.09. 18 Najlepiej jeśli zgłoszeń dokonywali będą duszpasterze, wtedy 

oczywiste jest, że są to osoby posłane przez parafię. Jeśli ktoś będzie się zgłaszał indywidualnie, 

będzie proszony o dostarczenie opinii duszpasterza. Mail: matthaioss@gmail.com, nr tel. 515-

998-664. 


