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GAZETKA  LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

Oficjalna strona Duszpasterstwa LSO
Archidiecezji Lubelskiej

Okres Adwentu wzywa nas do zasłuchania się w słowa Pana Jezusa, który mówi do nas: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” 

(Mk 1,15). „Nawracać się” to głębiej uwierzyć w Ewangelię. Dobra nowina, winna budzić w nas radość, ducha apostolstwa, zapał 
misyjny i jeszcze głębsze zawierzenie się Panu Bogu. Chodzi tu o wzbudzenie w sobie autentycznej radości z tego faktu, że jestem 
chrześcijaninem. W głoszeniu Ewangelii wielkie znaczenie ma to, aby nam zależało na tym, by jej piękno zostało przez nas dostrzeżone 

w całej jego pełni tak, abyśmy sami stawali się „żywą Ewangelią”.
Zachęcamy Was, drodzy ministranci, a szczególnie Was lektorzy, którzy jesteście sługami słowa Bożego, do częstszej lektury 

Pisma Świętego. Zwracał na to uwagę także św. Jan Paweł II, który podczas międzynarodowej pielgrzymki ministrantów do Rzymu, 
dnia 10 kwietnia 1985 roku, mówił na Placu św. Piotra: „Piękne i dostojne szaty, które przywdziewacie służąc do Mszy św. powinny 
również odzwierciedlać wasze wnętrze. W tym względzie polecam wam lekturę Biblii, w szczególności Ewangelii w aspekcie 
znajomości liturgii (zawartych w niej wskazówek i przesłań). Pragnę was zachęcić, abyście służyli Panu Bogu przy ołtarzu pełni 
entuzjazmu i z coraz większą pewnością siebie”. 

Drodzy słudzy ołtarza, po okresie Adwentu przychodzi oczekiwany przez nas wszystkich czas Bożego Narodzenia, kiedy to 
kontemplujemy Pana Jezusa, który jako Dziecię przyszedł na świat w Betlejem. Bóg Ojciec posłał Jezusa na świat z miłości do 
każdego z nas. Mówi o tym Ewangelia: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto               
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Scena z betlejemskiego żłóbka jest bardzo wzruszająca. Co w niej widzimy? 

Oto Dziecię Jezus wtula się w ramiona Maryi, swej Matki. To Boże Dziecię, ściskające i kochające Maryję, swoją Matkę, chce nam 
powiedzieć, że Bóg nas wszystkich tak właśnie kocha.

Pan Bóg ciągle zachwyca nas swoją miłością. My także mamy innych zachwycać dobrymi uczynkami, okazywaniem miłości.
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22-24.02.2019 r. – III turnus kursu ceremoniarza,
który odbywać się będzie w Dąbrowicy.
Sobota 9 marca 2019 r. – X Jubileuszowe Finały Mistrzostw
LSO w piłce nożnej halowej o Puchar Metropolity Lubelskiego.     
Sobota 15 czerwca 2019 r. – Archidiecezjalna pielgrzymka
LSO do Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy.
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III kurs ceremoniarza parafialnego LSO

MINISTRANCI I LEKTORZY!

Drodzy Ministranci i Lektorzy!

Szkoła Liturgiczna
MINISTRANCI OŁTARZA

Najważniejszym zadaniem ministranta ołtarza 
jest służenie kapłanowi przez przynoszenie i podawa-
nie darów oraz wcześniejsze ich przygotowanie. 
Dlatego też na zbiórkach formacyjnych poznaje 
wszystkie naczynia oraz szaty liturgiczne. Troszczy 
się również o to, aby były one otoczone wielkim 
szacunkiem.

Kurs dla ceremoniarza parafialnego służby liturgicznej w archidiecezji 
lubelskiej odbywa się już po raz trzeci. Wraz z kandydatami do tytułu ceremonia-
rza, których w tym roku jest 70, w kursie biorą też udział Ceremoniarze, którzy 
uczestniczyli w poprzednich edycjach. Są animatorami w małych grupach i prze-
wodnikami dla swoich kolegów, którzy chcą iść podobną do nich drogą.

Kurs ceremoniarza, jest kolejną okazją do osobistego spotkania z Jezusem, 
oraz do pogłębienia swojej wiedzy dotyczącej liturgii. Kandydaci na ceremonia-
rzy będą uczestniczyli w zjazdach w „Domu spotkania” w Dąbrowicy. Tutaj razem 
przeżyją formację duchową, uczestnicząc we Mszy świętej oraz katechezach                   
i wykładach prowadzonych przez duszpasterzy.

Ministranci, którzy biorą udział w tym wyjątkowym szkoleniu, przez kolejne 
weekendowe spotkania, będą kształtować swojego ducha i dojrzałość chrześcijań-
ską. Zdobędą wiedzę potrzebną do współpracy z zespołem liturgicznym, nauczą 
się struktury Mszy świętej i poznają Mszał rzymski. Celem kursu jest gruntowne 
przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji ceremoniarza w swoich parafiach. 
Kurs zakończy się uroczystym włączeniem w poczet ceremoniarzy przez Księdza 
Arcybiskupa Stanisława Budzika Metropolity Lubelskiego w Sanktuarium Matki 
Bożej Latyczowskiej w dniu 11 czerwca 2019 roku.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
i Nowego 2019 Roku

wszystkim ministrantom, lektorom, ceremoniarzom, 
rodzicom i duszpasterzom

dużo radości, pokoju i błogosławieństwa Bożej Dzieciny 
– życzy Redakcja!


