DIECEZJALNA PIELGRZYMKA LSO DO SANKTUARIUM W RUDACH
Zapraszam Wspólnoty LSO z wszystkich parafii na coroczną Diecezjalną Pielgrzymkę do Sanktuarium
w Rudach. W tym roku odbędzie się ona w sobotę 28 maja 2011 r.. Niech pielgrzymka będzie dla naszych
ministrantów i lektorów dniem wspólnoty i radości. Proszę dekanalnych duszpasterzy LSO o zorganizowanie
wspólnego wyjazdu w ramach dekanatu, gdyby w poszczególnych parafiach nie było dostatecznie wielu ministrantów. Proszę też, by ministranci i lektorzy zabrali ze sobą stroje liturgiczne! Czcigodnych Księży
zapraszam do koncelebry.
Program Diecezjalnej Pielgrzymki jest następujący:
00

–

Rozpoczęcie pielgrzymki Godziną śpiewu i jedności (parafia Chrystusa Króla w Gliwicach)

00

–

Eucharystia pod przewodnictwem ks. Biskupa, połączona z promocją na stopień ceremoniarza osób, które ukończyły tegoroczny kurs diecezjalny (służba: parafia Chrystusa Króla
w Gliwicach)

00

–

Wręczenie przez Księdza Biskupa dyplomów dla szczególnie wyróżniających się ministrantów i lektorów, zgłoszonych przez swych księży (szczegóły poniżej).

30

–

Przerwa na posiłek

30

–

festyn sportowy: zawody w biegach przełajowych (w kilku kategoriach wiekowych) o puchar Radia Plus.

10
11

12

12
13

DYPLOMY DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ MINISTRANTÓW I LEKTORÓW
Dyplomy takie to okazją nagrodzenia ministrantów czy lektorów, którzy w parafii wyróżniają się pobożnością, sumiennością i są wzorem dla innych rówieśników. Dyplomy wręczać będzie ks. Biskup podczas
Diecezjalnej Pielgrzymki LSO do Sanktuarium w Rudach. Ksiądz opiekun parafialnej wspólnoty LSO może zgłosić ministranta lub lektora, który spełnia poniższe kryteria:





Ma za sobą pełne 5 lat służby ministranckiej (nie licząc okresu bycia kandydatem),
Jest wzorem w wypełnianiu obowiązków (m.in. regularna służba przy ołtarzu, uczestnictwo
w zbiórkach),
Wyróżnia się pobożnością i nienaganną postawą moralną (uczciwość, uprzejmość, wolność od nałogów i in.),
Angażuje się w życie parafii.

Jest życzeniem naszego Księdza Biskupa Ordynariusza, aby w wyłanianiu kandydata do wyróżnienia
dyplomem brała udział cała parafialna wspólnota LSO (np. przez głosowanie). Rówieśnicy często lepiej
znają się wzajemnie, niż zna swych podopiecznych ksiądz, zwłaszcza krótko prowadzący wspólnotę.

Dyplomy te mają być uznaniem i podziękowaniem za wierną służbę ministrantom najbardziej zaangażowanym – najlepszym z najlepszych! Wyróżnienie to ma również zachęcić pozostałych ministrantów do
wieloletniej i gorliwej służby. Stąd też proszę o rozsądne zgłaszanie kandydatów z kategorycznym zachowaniem wszystkich powyższych kryteriów wyróżnienia!
Zgłoszenia kandydatów do wyróżnienia dyplomem przyjmuje ks. Jacek Skorniewski, tel. (0-32) 418 62
62, e-mail: ministranci@gliwice.opoka.org.pl) – do 22 maja br.

ks. Jacek Skorniewski
Diecezjalny Duszpasterz
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