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GAZETKA  LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

Oficjalna strona Duszpasterstwa LSO
Archidiecezji Lubelskiej

Liturgia jest modlitwą połączoną z przyjmowaniem odpowiednich postaw     
i gestów. Jak zauważyliście w naszej gazetce przedstawiamy je po kolei. 
Zachowanie ich jest ważną sprawą, gdyż wyrażają one naszą wiarę, miłość            
i przejęcie się służbą Bożą. Włoski ksiądz Francesco Camaldo, który przez 
prawie 30 lat był „ministrantem” papieża Pawła VI, Jana Pawła I oraz Jana 
Pawła II, zapytany kiedyś, czy daje sobie radę ze staniem przez całą Mszę 
Świętą, z ciągle złożonymi rękami, odpowiedział: „Nigdy nie było to dla mnie 
problemem. Kiedy stoję z boku przy papieżu, zawsze jestem pod głębokim 
wrażeniem jego modlitwy, która jest modlitwą Pana Jezusa. Ja kocham liturgię”. 
Ministranci i lektorzy, nie wstydźcie się zachować pięknej postawy, starajcie 
się poprawnie wykonywać wszystkie gesty. Nie wykonujcie ich niedbale                   
i pospiesznie. Chodzi bowiem o to, aby cała celebracja odznaczała się pięknem 
i szlachetną prostotą. Wygląd zewnętrzny jest najbardziej rzucającym się            
w oczy dla uczestników liturgii. Tak jak pasterze i trzej królowie oddali pokłon 
Jezusowi w Betlejem, tak i Wy przez postawy i gesty adorujcie Pana Jezusa, 
który rodzi się na nowo w czasie każdej Eucharystii.

Niech słowa Ojca Świętego Franciszka będą dla was, drodzy Ministranci, 
pomocą na drodze do świętości i dobrym przeżywaniem czasu Wielkiego Postu:

„Ministrant nie zachowuje wiary 
dla siebie, ale dzieli się nią. Jest 
świadkiem, iż wiara może nadać 
nowy kierunek naszym krokom, że 
ona nas czyni wolnymi i mocnymi, 
abyśmy byli gotowi i zdolni do misji 
(…). Dziękuję za waszą dyspozycyj-
ność w służeniu przy ołtarzu 
Pańskim, ta służba związana jest 
ściśle z wychowywaniem w wierze      
i do miłości bliźniego. Dziękuję również za to, że nieustannie odpowiadacie 
Bogu tak, jak uczynił to prorok Izajasz: «Oto jestem, poślij mnie» (…). Wy, drodzy 

ministranci, im bliżej będziecie ołtarza, im bardziej będziecie pamiętali o tym, 
aby rozmawiać z Jezusem w codziennej modlitwie, im bardziej będziecie się 

karmić słowem i Ciałem Pańskim, tym bardziej będziecie umieli iść ku bliźniemu, 
niosąc mu w darze to, co otrzymaliście, wkładając z waszej strony w ten dar 
entuzjazm i radość, jaka została wam ofiarowana”.

 (02 sierpnia 2015 r. – Anioł Pański w Rzymie; 10 tyś. Ministrantów z całego 
świata z Ojcem Świętym Franciszkiem).

23 kwietnia 2022 r. (sobota)

Finały XII Mistrzostw LSO w halową piłkę nożną   
w Lublinie.
18 czerwca 2022 r. (sobota)
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Drodzy Ministranci i Lektorzy!

Szkoła Liturgiczna
Przyklęknięcie
jest znakiem, który wyraża na zewnątrz 

wolę i pragnienie człowieka oddania czci Bogu, 
aby zbliżając się do Niego, przywitać Go lub 
pożegnać w sposób najbardziej właściwy. Przy-
klęknięcie jest szczególnie wymownym gestem. 
Jest ono znakiem uniżenia się człowieka wobec 
Boga. Przyklękając, należy pamiętać o następu-
jących uwagach:

klęka się zawsze na prawe kolano i nie czyni się przy tym żadnych innych 
gestów, np. znaku krzyża lub skłonu;
ciało powinno być wyprostowane;
nie należy przyklękać w biegu, lecz wcześniej trzeba zatrzymać się i dopiero po 
zwróceniu się w odpowiednim kierunku przyklęknąć;
gdy ministranci przyklękają parami lub wszyscy razem, powinni to uczynić 
równo.
Przy dużej ilości usługujących ceremoniarz może podać hasło do wspólnego 
przyklęknięcia.

W naszych dekanatach trwają rozgrywki kwalifikacyjne ministrantów                  
i lektorów do XII Finałów Mistrzostw LSO w halowa piłkę nożną o puchar Metro-
polity Lubelskiego. Już jesteśmy wdzięczni wszystkim księżom, którzy angażują 
się w organizację turnieju oraz są obecni razem z podopiecznymi w czasie imprezy 
sportowej.

Finały Mistrzostw LSO w Lublinie odbędą się w sobotę  23 kwietnia 2022 r. 
Rozpoczną się Mszą Świętą pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Budzika 
Metropolity Lubelskiego o godzinie 10:00 w Parafii Matki Bożej Różańcowej                  
w Lublinie, na ulicy Bursztynowej 20. Następnie wszyscy ministranci i lektorzy 
rozjadą się z poszczególnych kategorii, do sześciu hal sportowych. Główna Hala 
Mistrzostw to hala widowiskowo-sportowa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
Na imprezie będzie obecny Dziennikarz Sportowy TVP    
i komentator  Dariusz Szpakowski  oraz prowadzący 
Teleexpres Rafał Patyra wraz z drużyną piłkarską TVP 

z Warszawy. Wieczorem o godz. 17:00 na głównej hali 
mistrzostw odbędą się mecze finałowe ministrantów     
i lektorów z  komentarzem Dariusza Szpakowskiego 
oraz rozdanie medali i pucharów.

Rozgrywki kwalifikacyjne LSO
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