
Program i harmonogram inicjatyw Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej 

w roku 2017/2018 

 

Celem Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej jest przygotowanie osób dorosłych (kobiet i mężczyzn) 

do pełnienia funkcji lektora lub psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym w niedziele czy w 

dni powszednie.  

Co? 

Program DSL w roku 2017/18 będzie obejmować sześć sesji realizowanych w sobotę według 

ustalonego terminarza. Program będzie obejmował cykl wykładów i ćwiczeń związanych z 

wprowadzeniem w tajemnicę Eucharystii, 15 przygotowaniem do pełnienia posługi słowa i 

funkcji psałterzysty, praktycznymi ćwiczeniami fonetycznymi.  

Gdzie? Kiedy? 

W tym roku liturgicznym zajęcia DSL będą odbywały się w dwóch rejonach: bialskim i 

łukowskim.  

Do udziału w zajęciach zaproszeni są przedstawiciele parafii należący do rejonu bialskiego 

(dekanat bialski południowy i północny, janowski i terespolski) oraz z rejonu łukowskiego 

(dekanat łukowski I oraz II, adamowski).  

Tegoroczne zajęcia będą odbywały się w Łukowie przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego 

oraz w Białej Podlaskiej w parafii pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Długa 1 (na Woli).  

Kolejne lata działalności DSL: Rok 2018/2019 – rejon: garwoliński i radzyński Rok 2019/2020 

– rejon: parczewski i siedlecki.  

Terminy zjazdów DSL w roku 2017 / 2018 

I sesja: 7 października  2017 r. (Łuków) 

I sesja: 14 października  2017 r. (Biała Podlaska) 

II sesja: 21 października 2017 roku 

III sesja: 18 listopada 2017 roku 

IV sesja: 2 grudnia 2017 roku 

V sesja: 27 stycznia 2018 roku 

VI sesja: 10 luty 2018 roku 

VII sesja: 17 marca 2018 roku. Upoważnienie szafarzy i wręczenie dyplomów DSL 

Zgłoszenia 

Ze wskazanych dwóch rejonów duszpasterskich, z każdej parafii powyżej 4 tys. wiernych, 

należy zgłosić do 20 września do Referatu Liturgicznego przynajmniej pięciu uczestników, a z 

pozostałych parafii trzech. Wiek uczestników nie powinien być niższy niż 18 lat. Listy 

kandydatów do  Referatu liturgicznego przekazują księża Dziekani. 



Początek zajęć 

Planowane rozpoczęcie zajęć – 7 października w rejonie łukowskim, zaś 14 października w 

rejonie bialskim.  

Koszty 

 Parafia winna pokryć koszty związane z formacją lektorów i nadzwyczajnych szafarzy 

(materiały, kawa, herbata, obiad). Opłata za udział w  sesji DSL wynosi 30 zł za każdego 

uczestnika. Prosimy Księży Proboszczów, by dokonując u Księdza Dziekana zgłoszenia, podać 

imię i nazwisko kandydata do DSL. Opłaty będą rozliczane na koniec kwartału przez Wydział 

Duszpasterski. Można również wnieść z góry jednorazową opłatę w wysokości 180 zł.  

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 509-680-654. 


