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GAZETKA  LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

Oficjalna strona Duszpasterstwa LSO
Archidiecezji Lubelskiej

„Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki. Ten młody polski szlachcic podobnie jak Samuel 
usłyszał Boga, wołającego go po imieniu. I jak Samuel odpowiedział: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha!” (1 Sm 3,9), a następnie z determina-

cją poszedł pełnić wolę Bożą wbrew wszelkim przeciwnościom. Świętego Stanisława Kostkę pragniemy zaprosić dzisiaj, aby stał się patro-

nem roku 2018. O tym wyborze zdecydowała zarówno 450. rocznica jego śmierci, jak i program duszpasterski Kościoła w Polsce. Jeśli mamy 
w tym roku rozważać osobę i dary Ducha Świętego dane w sakramencie bierzmowania, nie może być lepszego patrona niż ten, który został 
uzdolniony przez Ducha Świętego do „mężnego wyznawania wiary” w dojrzały i niebanalny sposób.

Ponad to ważnym motywem ogłoszenia roku 2018 Rokiem  Świętego Stanisława Kostki jest także zwołany na październik w Rzymie 
Synod Biskupów, poświęcony młodzieży i rozeznawaniu powołania. Dobre przygotowanie do tego Synodu jest wspólnym zadaniem dla 
duszpasterzy, rodziców i wychowawców a także młodzieży, której przez całe stulecia patronował i nadal patronuje św. Stanisława Kostka. 
W 100. rocznicę odzyskania niepodległości nie zapominajmy również, że już w 1674 roku, a więc jeszcze przed kanonizacją bł. Stanisła-
wa Kostki, papież Klemens X ogłosił go patronem Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Oto prawdziwe wezwanie na ten rok dla Was, Młodzi Przyjaciele: „Kostka” znaczy „więcej!” Żyjąc w XXI wieku nie powtórzymy dokładnie 
czynów św. Stanisława Kostki. Naszym zadaniem jest raczej zrozumienie ducha tego świętego, który nie dał się zwieść mirażowi wygodne-

go życia, zabezpieczonego majątkiem rodziców. Św. Stanisław Kostka miał odwagę przeciwstawić się panującym modom i naciskom grupy. 
Nie chciał ani imponować, ani uczynić z życia jednej wielkiej rozrywki. Był silną osobowością, miał swoją klasę i styl. Do końca zachował wolność. To nie był młody człowiek, 
który nie wie, po co żyje, jest znudzony i apatyczny, żądający od innych, a nie dający nic z siebie. Nie pozwalał sobie na eksperymenty w poszukiwaniu szczęścia. Wiedział, 
że ten świat nie zaspokoi jego tęsknot, że prędzej czy później poczułby się w nim oszukany lub zawiedziony. Wiedział, że charakter to nie tylko sprawa dziedziczenia cech 
po przodkach, nie tylko wpływ środowiska, ale rzetelna praca nad sobą. Wiedział też, że stawać się dojrzałym człowiekiem, to podejmować trud rozwoju. Nie był 
mięczakiem, który mówi: taki już jestem, a zło usprawiedliwia słabością, obwinia innych, oskarża warunki i historię.

„Był czujnym ogrodnikiem wyrywającym chwasty słabości i grzechu, aby wyrosły piękne kwiaty i owoce. Uwierzył w miłość Boga i całym sobą na nią odpowiedział”             

– z listu Konferencji Episkopatu Polski na rok Świętego Stanisława Kostki.
    Ks. Marcin Grzesiak - Archidiecezjalny Duszpasterz Ministrantów i Lektorów
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17 maja 2018 roku
Uroczyste ustanowienie lektorów odbędzie się w czwartek 17.05.2018 r. 
w Kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej o godz. 18:00.
Mszy świętej będzie przewodniczył J.E. Ksiądz Arcybiskup Stanisław 
Budzik Metropolita Lubelski.
16 czerwca 2018 roku
Archidiecezjalna pielgrzymka LSO do Wąwolnicy odbędzie się w Sobotę 
16 czerwca 2018 r.
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IX Finały Mistrzostw LSO

MINISTRANCI I LEKTORZY!

Drodzy Ministranci i Lektorzy!

Szkoła Liturgiczna
Lavabo

Symboliczne obmycie rąk celebransa przed 
sprawowaniem liturgii eucharystycznej.

Po wypowiedzeniu słów "Przyjmij nas Panie 
stojących przed tobą w duchu pokory i z sercem 
skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj 
dokona, aby się Tobie podobała" kapłan zwraca się 

w stronę ministranta, który obmywa mu wodą ręce.

Podczas lavabo kapłan wypowiada słowa z Ps51 - "Obmyj mnie, Panie z mojej 
winy, i oczyść mnie z grzechu mojego".

Dawniej lavabo miało także znaczenie praktyczne - podczas ofiarowania 
kapłan odbierał od wiernych różnorakie dary, z których utrzymywała się parafia - 
konieczne było więc umycie rąk przed dalszym sprawowaniem Mszy.

Uroczystej Eucharystii inaugurującej IX Mistrzostwa, przewodniczył Arcy-
biskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski w Parafii Matki Bożej Różańcowej 
w Lublinie. W czasie Eucharystii był obecny Pan Jarosław Stawiarski Wiceminister 

Sportu i Turystyki, który razem z Księdzem Arcybiskupem i zaproszonymi gośćmi, 
zainaugurowali Turniej w hali Szkoły nr 51 im. Św. Jana Pawła II w Lublinie. W czasie 
tegorocznych Mistrzostw obecnych było 75 drużyn, tj. 935 zawodników. Główną 
halą Mistrzostw była hala sportowa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Na 
imprezie również był obecny   Redaktor Sportowy TVP oraz prowadzący Teleexpres 
- Pan Rafał Patyra, znany aktor Michał Chorosiński wraz z drużyną piłkarską TVP      
z Warszawy oraz wyjątkowo i gościnnie Drużyna Piłkarska Wojska Polskiego, 
Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Reprezentacja Księży Archidiecezji Lubelskiej. 
Wieczorem atrakcją były mecze towarzyskie gwiazd. Po nich odbyły się mecze 
finałowe w trzech kategoriach wiekowych. Mistrzostwa zakończyło uroczyste 
wręczenie pucharów i medali. 

W tym roku po Puchar Metropolity Lubelskiego i tytuł Mistrza Archidiecezji 
Lubelskiej sięgnęły drużyny:
· Kategoria ministranci: Parafia pw. Św. Marii Magdaleny z Sernik 
· Kategoria lektor młodszy: Parafia św. Bartłomieja Apostoła
  z Niedrzwicy Kościelnej 
· Kategoria lektor starszy: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego z Wierzchowisk

7.04.2018 r. w sobotę na dziewięciu halach Lublina odbyły się IX Finały 
Mistrzostw Liturgicznej Służby Ołtarza o puchar Metropolity Lubelskiego. 

Od września 2017 r. odbywały się turnieje w 27 dekanatach Archidiecezji Lubel-
skiej, organizowane przez Księży Duszpasterzy Dekanalnych. W rozgrywkach 
wzięło udział ok. 4 000 ministrantów. Do Lublina przyjechali najlepsi i walczyli           
o tytuł Mistrza Archidiecezji 2018 oraz wyjazd, aby reprezentować naszą Archidie-

cezję na Mistrzostwach Polski w dniach 1-2 maja 2018 r. w Rzeszowie.


