Wrocław, dnia 7.09.2009 r.

L.dz. 1398/2009

KOMUNIKAT
do Przewielebnych Księży Proboszczów
Archidiecezji W r o c ł a w s k i e j

Kuria Metropolitalna Wrocławska informuje niniejszym, że w sobotę
24 października br., o godz. 1100, w Domu Katechetycznym Parafii Wrocław-Katedra
(ul. Kanonia 11) rozpocznie się kurs przygotowujący wybrane osoby do pełnienia
funkcji CEREMONIARZY w zgromadzeniu liturgicznym.
Uczestnikami kursu mogą być członkowie parafialnych zespołów Liturgicznej
Służby Ołtarza (ministranci, lektorzy, członkowie scholi, nadzwyczajni szafarze Komunii
świętej), którzy ukończyli gimnazjum i legitymują się co najmniej dwuletnim stażem
w LSO.
Zajęcia w ramach kursu będą się odbywały się raz w miesiącu, zawsze w soboty,
w godzinach od 1100 do 1400. Zaplanowano osiem spotkań, szczegółowy ich rozkład
otrzymają zainteresowani w dniu 24.10.br.
Zgłoszenia kandydatów na omawiany kurs prosimy kierować na adres:
ks. Mirosław Dziegiński, Diecezjalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, Bielany
Wrocławskie, ul. Wrocławska 30 A, (tel. 071/311-27-82; 0603-377-734), dołączając do
nich pisemną opinię o każdym kandydacie.
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Wrocław, dnia 7.09.2009 r.

L.dz. 1399/2009

KOMUNIKAT
do Przewielebnych Księży Proboszczów
Parafii Dekanatów W r o c ł a w s k i c h

Kuria Metropolitalna Wrocławska uprzejmie informuje, że w pierwszą sobotę
października, tj. 03.10.br., o godz. 1000, w Domu Katechetycznym Parafii Wrocław –
Katedra (ul. Kanonia 11) rozpocznie się KURS LEKTORSKI dla ministrantów.
Uczestnikami kursu mogą być ministranci z klasy 2 gimnazjum i starsi. Proszę, by
nie przysyłać uczniów z wadami wymowy, gdyż tacy nie mogą być dopuszczeni do
promocji.
Chłopcy zgłaszający się na kurs powinni przynieść ze sobą pismo polecające od
Księdza Proboszcza lub Opiekuna (Moderatora) Liturgicznej Służby Ołtarza. Zajęcia będą
się odbywać w soboty od października do maja włącznie, poza feriami świątecznymi
i przerwą międzysemestralną. Oficjalna promocja odbędzie się pod koniec maja 2010 roku.
W ciągu roku przewidziane są:
a. spotkania z Księżmi opiekunami,
b. zebrania z rodzicami,
c. dni skupienia dla uczestników kursu.
Odpowiedzialnym za przebieg kursu lektorskiego jest Diecezjalny Duszpasterz
Liturgicznej Służby Ołtarza - ks. Mirosław Dziegiński, (Bielany Wrocławskie
ul. Wrocławska 30 A, tel. 071/311-27-82; 0603-377-734), u którego można zasięgnąć
bliższych informacji.
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