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GAZETKA  LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

Oficjalna strona Duszpasterstwa LSO
Archidiecezji Lubelskiej

Drodzy ministranci, lektorzy i ceremoniarze, miłość bliźniego jest najważniejszą 
zasadą chrześcijaństwa.

Jest to prawo, które dał nam wszystkim nasz Nauczyciel – Jezus Chrystus, a które 
wpajają nam od najmłodszych lat nasi rodzice, wychowawcy i katecheci. Ale zauważ-

cie, że także sama struktura Mszy Świętej mówi o konieczności miłowania i służenia 
drugiemu człowiekowi. Przecież każdy, kto uczestniczy w Eucharystii, stara się wyjść 

ze skorupy swojego egoizmu i otworzyć się na drugiego człowieka. W czasie Mszy Świętej miłość i służba 
bliźnim wyraża się we wzajemnym przebaczeniu win (akt pokuty), w modlitwie w intencjach potrzebujących 
(modlitwa wiernych), w ofiarowaniu dobrych uczynków Panu Bogu (przygotowanie i modlitwa nad darami),           
w ofiarowaniu swojej pomocy potrzebującym (ofiara pieniężna złożona na tacę) czy też w pojednaniu się                   
z ludźmi (znak pokoju). Także w błogosławieństwie końcowym Jezus posyła nas, abyśmy służyli Mu w bliźnich. 

„Ministrant służy Chrystusowi w ludziach” – to drugie przykazanie ministranta.  Podejmując codzienną 
naukę w szkole oraz posługę przy Ołtarzu Pana Jezusa, pamiętajcie o tym, że z ministranckiego zawołania: 
„Służcie Bogu z radością!” (Ps 100,2), jasno wynika, że nie może służyć Chrystusowi przy ołtarzu ten, kto nie 
służy Mu w ludziach.

Ks. Marcin Grzesiak
Archidiecezjalny Duszpasterz Ministrantów i Lektorów

Obmycie rąk – lavabo 
(łac. lavabo = „myję”). To 
symboliczny gest liturgicz-

ny, który jest wykonywany podczas przygotowania darów.

Jego sens wyjaśnia prośba celebransa: „Obmyj mnie, Panie,         

z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego”. Ten gest oznacza 
pragnienie wewnętrznego oczyszczenia, wolności od grzechu             
i wszelkiej nieprawości. Ręce są obrazem działania, a ich 
umycie wskazuje na szlachetność czynów. Dzięki temu 
oczyszczeniu celebrans, który sam podlega słabościom, w 
imieniu całego zgromadzenia, może z czystym sercem zwrócić 
się ku Bogu, który jest święty.

W czasie Wakacji odbył się wyjazd ministrantów i lektorów naszej archidiecezji 
na wypoczynek do Ośrodka Sportowego Wilkasy na Mazurach.

W dniach 13-19 sierpnia formowaliśmy się i wypoczywaliśmy korzystając z pięknych 
i atrakcyjnych miejsc na Warmii i Mazurach. Było nas 54 uczestników wraz z Księżmi, 
Alumnami naszego Seminarium oraz wolontariuszami Caritas.
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Organizowany jest Kurs Ceremoniarza i animatora 
parafialnego w Dąbrowicy. Szczegóły na stronie 
Duszpasterstwa. 
W dekanatach trwają rozgrywki kwalifikacyjne do 
VIII Mistrzostw LSO Archidiecezji w halową piłkę 
nożną. Finały mistrzostw odbędą się w Lublinie 

11.03.2017 roku.
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Nowi Lektorzy
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MINISTRANCI I LEKTORZY!

Miłość i służba bliźnim

05 maja 2016 r. Ksiądz Arcybiskup Stanisław 
Budzik powołał do pełnienia funkcji Ministranta Słowa 
Bożego-Lektora 280 starszych ministrantów z naszej 
Archidiecezji.

Uroczysta Msza św. odbyła się w Kościele pw. Matki 
Bożej Różańcowej w Lublinie.

Szkoła
Liturgiczna


