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Drodzy lektorzy i ministranci, przez Wielki Post     
i Triduum Paschalne przygotowaliśmy się do Świąt 
Wielkanocnych.

Triduum Paschalne jest osią całego roku liturgicznego, to z Paschy Jezusa wszystkie inne święta czerpią swoją moc, jak 
rozchodzące się strumienie z jednego źródła światła. Cud zmartwychwstania jest największym cudem, jakiego Jezus dokonał, 
dlatego noc tego wydarzenia nazywamy Wielką Nocą. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się apostołom i rozesłał ich 
na misje, mówiąc: „Idźcie więc i czyńcie uczniów wśród wszystkich narodów” (Mt 28, 19). Od czasów apostolskich minęło już 
tak dużo czasu. Dziś wszyscy chrześcijanie są uczniami Chrystusa. Jednak Wy, drodzy chłopcy, jesteście szczególnymi uczniami 
przez swoją bliskośćz Jezusem Chrystusem przy ołtarzu w kościele, przy sprawowaniu świętych obrzędów, gdzie służycie 
Bogu, spełniając różne funkcje liturgiczne. Przeżywamy w tym roku jubileusz Bożego Miłosierdzia, Jezus pragnie nas wzmocnić 
przez przebaczenie i miłość. Uświadamiamy sobie także w naszej Ojczyźnie, że data 966 roku wprowadziła nas w łaskę Chrztu 
Polski. Pragniemy uczcić 1050 lat od Chrztu naszej Ojczyzny! 

Drodzy lektorzy i ministranci, starajcie się zatem o to, aby być dobrymi i radosnymi chrześcijanami, którzy coraz lepiej 
poznają, kochają i naśladują swojego zmartwychwstałego Pana. 

Niech Chrzest święty, który czyni nas wszystkich dziećmi Boga Ojca umacnia nas w szerzeniu miłości Chrystusa każdemu 
człowiekowi! Króluj nam Chryste!

Ks. Marcin Grzesiak
Archidiecezjalny Duszpasterz Ministrantów i Lektorów

Leżenie krzyżem symboli-
zuje najgłębsze poniżenie 
siebie i najusilniejszą modli-
twę. Lepiej niż słowa wyraża 
ono całkowite oddanie się Bogu 
i poczucie własnej słabości.

    Do liturgii rzymskiej padanie na twarz weszło prawdopodobnie pod 
wpływem ceremoniału bizantyńskiego. Obecnie celebrans kładzie się krzy-

żem przed ołtarzem na początku ceremonii Wielkiego Piątku, na znak, że 
Odszedł nasz Pasterz; Jezus Chrystus. Podobnie osoby, które otrzymują 
święcenia padają na twarz i leżą krzyżem podczas śpiewania Litanii do 
Wszystkich Świętych. W wielu zgromadzeniach zakonnych, także przyjmują-

cy profesję zakonną przybierają postawę leżenia krzyżem.

Mija powoli rok odkąd zostaliśmy powołani przez naszego Arcybiskupa 
Stanisława Budzika Metropolitę Lubelskiego. W chórze śpiewa około 50 
chłopców z terenu Lublina i okolic. Jesteśmy chórem reprezentującym Archi-
diecezję Lubelską. Naszym zadaniem jest śpiew podczas uroczystych liturgii, 
zwłaszcza tych z udziałem Arcybiskupa. Nawiązujemy do wielowiekowej 
tradycji chórów chłopięcych w kościołach katedralnych i bazylikach. Zapra-

szamy do wspólnej przygody muzycznej. Info na: www.pcl.kuria.lublin.pl

Ks. Atilla Honti - Dyrygent chóru
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16 kwietnia 2016 - Finały VII Mistrzostw LSO o puchar Metropolity Lubelskiego.
05 maja 2016 – I Czwartek Miesiąca o godz. 18:00 w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej 
w Lublinie - Ustanowienie Lektorów Archidiecezji Lubelskiej - Uroczysta Msza Święta pod 
przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Budzika.
23 lipca 2016 - ARENA LUBLIN - Archidiecezjalne spotkanie młodych w czasie Światowych 
Dni Młodzieży.
13-19 sierpnia 2016 - Wyjazd rekolekcyjno-wypoczynkowy LSO na Mazury.
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          Drodzy ministranci 
i Lektorzy! Zbliżają się powoli 
nasze rozgrywki finałowe      
w Lublinie w halową piłkę 
nożną o Puchar Metropolity 
Lubelskiego. W waszych 
dekanatach były już rozegra-

ne turnieje kwalifikacyjne.           
W Lublinie spotkamy się 16.04.2016 r. W fotokronice pokazujemy 
wam jak było na Mistrzostwach w roku ubiegłym.

Finały rozpoczną się Uroczystą Mszą Świętą w Sanktuarium 
Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie. Potem rozegramy mecze 
na siedmiu lubelskich halach. Będzie wiele niespodzianek i nowo-

ści! O godz 16:30 odbędzie się towarzyski mecz Gwiazd TVP 
przeciwko drużynie Futsal AZS UMCS. Przyjadą do nas: Rafał          
i Marcin Mroczek, Antoni Królikowski oraz inni aktorzy i dzienni-
karze. Będzie możliwość spotkania się z naszymi gośćmi. Za 
zdobycie pierwszych miejsc będą do wygrania ogromne puchary 
przechodnie! Gwarantujemy również dobre sportowe spotkanie 
jednoczące Służbę Liturgiczną naszej Archidiecezji! Do zobacze-

nia w Lublinie w kwietniu! Niech zwyciężą najlepsze drużyny! 

Wszystkie informacje na stronie mistrzostw:

www.sport-diecezja-lublin.pl

Szczegóły na oficjalnej stronie duszpasterstwa LSO!
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