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GAZETKA  LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

Oficjalna strona Duszpasterstwa LSO
Archidiecezji Lubelskiej

Drodzy ministranci, lektorzy oraz ceremoniarze, niech fragment listu Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika na pierwszą 
Niedzielę Adwentu, będzie dla nas wprowadzeniem w wydarzenia nowego roku duszpasterskiego w Kościele Polskim: „Pierw-
sza niedziela Adwentu to początek nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego w Kościele. Myśl i serce Kościoła w Polsce 
skierowana będzie ku Osobie Ducha Świętego. Konferencja Episkopatu Polski przygotowała na rozpoczynający się rok 
liturgiczny program, którego hasło brzmi: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Ma on na celu „ponowne odkrycie obecno-
ści Ducha Świętego, który działa w Kościele, zarówno na sposób sakramentalny, zwłaszcza poprzez bierzmowanie, jak i za 
pośrednictwem licznych charyzmatów, zadań i posług przez Niego wzbudzanych dla dobra Kościoła” (TMA 45). Cały wysiłek 
duszpasterski w nadchodzącym roku będzie skoncentrowany na tym, aby pomóc osobom ochrzczonym odkryć dar Ducha Świę-

tego udzielony im w sakramencie bierzmowania. Dzięki pieczęci Ducha, otrzymanej w tym sakramencie, chrześcijanin osiąga 
pełnię tożsamości i staje się świadomy swego posłannictwa w Kościele i świecie, angażując się poprzez żywą, czynną i apostol-
ską wiarę. 

Chcemy zatem odkrywać Ducha Świętego w Jego natchnieniach, oraz pragniemy widzieć Trzecią Osobę Boską oczyma wiary, 
działającą w każdej Mszy świętej. Niech obecność Ducha Świętego umacnia nas wszystkich służących przy Ołtarzu Pana.

— • —

Ministrant Słowa Bożego – posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy św. i nabożeństw 
czytań z Pisma Świętego. Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. W czasie procesji na wejście 
może ponadto wnieść Księgę Ewangelii – Ewangeliarz.

Ks. Marcin Grzesiak - Archidiecezjalny Duszpasterz Ministrantów i Lektorów
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Aktualnie w dekanatach trwa kurs lektorski – kurs ministranta 
Słowa Bożego.
W dekanatach trwają dekanalne rozgrywki w halową piłkę 
nożną IX Mistrzostw LSO Archidiecezji Lubelskiej o puchar 
Metropolity Lubelskiego.
Finały odbędą się w Lublinie w sobotę 07.04.2018 r.
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MINISTRANCI I LEKTORZY!

Ministrant jest posłuszny natchnieniom Ducha Świętego

Szkoła Liturgiczna
Postawa stojąca jest wyrazem uszanowania. 

Wszędzie na widok osoby wyżej postawionej przybiera 
się postawę stojącą. Podczas liturgii postawa stojąca 
jest zewnętrznym znakiem głębokiego uszanowania 
dla Boga jako najwyższego Pana (Mt 6,5; Mk 11,25; Łk 
18,11; 22,46).

Postawę stojącą przybierają także osoby pośredni-
czące między dwiema stronami. W szczególny sposób 
przysługuje ona liturgowi, jako pośrednikowi między 

społecznością wiernych a Bogiem. Stąd liturg (celebrans) stoi, gdy czyta słowo 
Boże i odmawia modlitwy.

Stanie jest znakiem radości z odkupienia. Dlatego od czasów apostolskich        
w czasie sprawowania misteriów zbawienia, przyjmowano postawę stojącą, 
zwłaszcza w niedzielę (dzień zmartwychwstania) i w czasie wielkanocnym.

W postawie stojącej Ojcowie Kościoła widzieli symbol świętej wolności Dzieci 
Bożych. Uwolnione od grzechu nie są już niewolnikami. Omawiana postawa stoją-

ca oznacza też gotowość do działania w liturgii.
 Kiedy zachowujesz postawę stojącą?
 Od początku Mszy Świętej aż do oracji włącznie.

W naszym Metropolitalnym Semina-

rium Duchownym w Lublinie mają miejsce     
w wyznaczone wcześniej Czwartki danego 
miesiąca – Nieszpory dla starszych mini-
strantów z poszczególnych dekanatów 
naszej archidiecezji. 

• 6 listopada 2017 r. – okręg lubartowski
• 30 listopada 2017 r. – okręg chełmski 
• 7 grudnia 2017 r. – okręg lubelski 
• 25 stycznia 2018 r. – okręg kraśnicki 
• 15 lutego 2018 r. – okręg kazimierski 
Na to szczególne wydarzenie przybywają 

chłopcy służący przy ołtarzu wraz ze swoimi 
księżmi duszpasterzami. Skorzystajmy z za- 
proszenia na wyjątkowy wieczór modlitwy 
razem z Wychowawcami oraz Alumnami 
naszego Seminarium Duchownego.

Nieszpory w Metropolitalnym Seminarium Duchownym

LITURGIA GODZIN


