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GAZETKA  LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

Oficjalna strona Duszpasterstwa LSO Archidiecezji Lubelskiej

Rok duszpasterski 2022/2023 jest szczególny, ponieważ hasło, które mamy wcielić w nasze życie to: „Wierzę
w Kościół Chrystusowy”. W ramach realizacji nowego programu Biskupi Polscy chcą odsłonić całe bogactwo treściowe 
prawdy o Kościele. Uświadomić wiernym, że Kościół jako dzieło Bosko-ludzkie stanowi misterium, którego nie sposób 
ogarnąć rozumem i dlatego „domaga się wiary” od każdego z nas. Kościół „wart jest wiary” ze względu na obecność
i aktywność w nim Boga, ze względu na jego wartość zbawczą i obfitość Bożych darów, z której chrześcijanin może 
czerpać. 

Okazją do poznawania Kościoła jako wspólnoty duchowej i liturgicznej jest okres Wielkiego Postu oraz
uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego i okres Wielkanoncy. 

W Środę popielcową słyszymy słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15). „Nawracać się” to głębiej 
uwierzyć w Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym. Ewangelia 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”. 

Drodzy ministranci, a szczególnie lektorzy, którzy jesteście sługami słowa Bożego, sięgajcie do częstszej lektury 
Pisma Świętego! Zwracał na to uwagę także św. Jan Paweł II, który podczas międzynarodowej pielgrzymki ministran-
tów 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”.

Niech ten szczególny czas Wielkiego Postu będzie bardziej świadomym wniknięciem w tajemnicę własnego 
Serca oraz Chrystusowego Kościoła, który jest przeniknięty Słowem Bożym.

Październik 2022 – marzec 2023 – Rozgrywki 
dekanalne XIII Mistrzostw LSO o Puchar Metropolity 
Lubelskiego w halową piłkę nożną.
15 kwietnia 2023 r. (sobota) – Finały XIII Mistrzostw LSO o Puchar 
Metropolity Lubelskiego w halową piłkę nożną – Lublin. 
24 czerwca 2023 r. – Archidiecezjalna Pielgrzymka LSO do Wąwolnicy. Wydawca:
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Ministranci, Lektorzy,
Ceremoniarze!

Szkoła Liturgiczna

Gest rozłożonych rąk (postawa oranta) jest najstarszym gestem modlitewnym 
chrześcijaństwa, wyrażającym postawę człowieka, który wzywa Boga i tęskni za 
Nim oraz jest pełen pokoju wobec innych ludzi. W liturgii rzymskiej taką postawę 
przyjmuje przede wszystkim przewodniczący, wypowiadając w imieniu zgroma-
dzonego ludu modlitwy, zwłaszcza Modlitwę eucharystyczną.

Wzniesienie rozłożonych rąk wyraża oddanie siebie Bogu. W sztuce 
starochrześcijańskiej spotykamy malowidła i płaskorzeźby przedstawiające 
postacie orantów, modlących się z rękami rozłożonymi w kształcie krzyża lub 
wzniesionymi ku górze. 

Kurs dla ceremoniarzy parafialnych w archidiecezji lubelskiej odbywa się już po 
raz czwarty. W tym roku zgłosiło się 52 kandydatów z wielu parafii archidiecezji 
lubelskiej. Będą oni zdobywać formację duchową oraz liturgiczną. Podczas 
spotkań i licznych wykładów kandydaci będą formowani przez starszych ceremo-
niarzy pod okiem archidiecezjalnych duszpasterzy LSO. Kurs ceremoniarza, jest 
kolejną okazją do osobistego spotkania z Jezusem w sakramencie pokuty
i pojednania oraz eucharystii w ramach pogłębienia drogi duchowej.

Kandydaci na ceremoniarzy będą uczestniczyli w sześciu zjazdach w Domu na 
Podwalu w Lublinie. W domu rekolekcyjnym przeżyją formację duchową
uczestnicząc w katechezach i wykładach prowadzonych przez duszpasterzy oraz 
ceremoniarzy. Liczne spotkania oraz ćwiczenia w grupach, będą dotyczyć 
poszczególnych części Mszy świętej oraz formacji liturgicznej.  Ministranci biorący 
udział w tym wyjątkowym szkoleniu przez sześć weekendowych spotkań będą 
kształtować swojego ducha i dojrzałość chrześcijańską. Zdobędą wiedzę potrzeb-
ną do współpracy z zespołem liturgicznym, nauczą się struktury Mszy świętej          
i poznają szczegółowo Mszał rzymski.

Celem kursu jest gruntowne przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji 
ceremoniarza w swoich parafiach. Kurs zakończy się uroczystym włączeniem        
w poczet ceremoniarzy w trakcie pielgrzymki ministrantów do Wąwolnicy w dniu 
24 czerwca 2023 roku.

W dniach 7–8 października oraz 4–5 listopada 2022 r. w Domu na 
Podwalu odbył się pierwszy zjazd IV edycji Kursu Ceremoniarza w archi-
diecezji lubelskiej. Kandydatów jest 52 z wielu parafii naszej archidiecezji.

IV Edycja Kursu
Ceremoniarza
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