
 
 
 
 
 

 

Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. 

Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza  

z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. 

Jezus jest obecny, kiedy wspólnota się gromadzi, by modlić się i sławić Boga. 

Jezus jest obecny w Słowie Pisma Świętego. Jezus jest obecny zwłaszcza w 

Eucharystii pod postacią chleba i wina. W ten sposób podczas liturgii jesteście 

kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi «pomocnikami proboszcza». Jesteście 

przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego 

Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być 

młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń 

z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela 

na całe życie. 
  

Katecheza Jana Pawła II podczas audiencji generalnej, 1 sierpnia 2001 r.  

  
Drodzy Parafianie, 

  

Posługa ministranta, jest mocno związana z życiem wspólnoty parafialnej. Posługiwanie 

ministranta powiązane jest z najważniejszymi tajemnicami naszej wiary, jaką jest sakramentalna 

obecność Chrystusa, zwłaszcza w sprawowanej liturgii Eucharystii, ale również w pozostałych 

nabożeństwach sprawowanych w Kościele. Słowa z katechezy Papieża bardzo pięknie opisują kim 

jest ministrant. Z języka łacińskiego ministrare oznacza usługiwać, podawać. Pamiętamy jednak, 

że ministrant to człowiek, który nie tylko przy ołtarzu realizuje swoją służbę, ale również  

w zwykłych sytuacjach życia oddaje się na służbę bliźnim. Tak jak wszyscy chrześcijanie, 

ministrant jest powołany przez Chrystusa do miłości bliźniego. To co jest dodatkową motywacją 

wynika z faktu, że stojąc bliżej ołtarza niż inni, ma szczególny obowiązek dawać przykład swoim 

postępowaniem.  

Wyróżnienie bycia bliżej największych tajemnic naszej wiary, z pewnością niesie  

ze sobą dodatkowe wymagania. Trzeba jednak powiedzieć, że przynależność do wspólnoty 

ministranckiej jest nie tylko wyróżnieniem, ale również jest bardzo poważnym zobowiązaniem, 

które podejmuje młody człowiek. Podjęcie decyzji o gotowości do służby ministranckiej, zawsze 

związane jest z podjęciem dodatkowych obowiązków.  

Rozpoczęliśmy  prawie trzy miesiące temu nowy rok szkolny, a wraz z nim również nowy 

rok formacji wspólnoty ministranckiej. Zwracam się do Was, jako nowy opiekun ministrantów  

w naszej Parafii. Mając na uwadze to, kim jest ministrant oznacza to z pewnością dla mnie 

motywację do ożywienia tej właśnie wspólnoty. Wspólnota ministrantów naszej Parafii,  

z pewnością potrzebuje ożywienia. Czas pandemii z pewnością zostawił trwały ślad, także w tej 

grupie. Formacja oznacza nie tylko naukę zasad liturgii, ale jest przekazaniem istotnych zasad, 

które wyróżniają ministranta. Dla mnie osobiście ważnym elementem jest poczucie budowanie 

spólnoty z swoimi rówieśnikami, z opiekunem. Wspólnota daje możliwości rozwoju osobistego, 



jest z pewnością ciekawą i twórczą propozycją na kształtowanie swojej osobowości, co bez 

wątpienia jest alternatywą mocno dominującej formy spędzania czasu i aktywności w ramach 

tzw. wirtualnej rzeczywistości.  Jestem przekonany, że dla samych ministrantów, jak i dla całej 

wspólnoty parafialnej, ożywienie grupy ministranckiej, może być bardzo dobrym impulsem do 

wspólnego rozwoju, nie tylko na gruncie wiary.  

Nasze spotkania ministranckie realizowane są w cyklu dwutygodniowym: w 2 i w 4 sobotę 

miesiąca. Zadania formacyjne, podsumowanie minionego tygodnia, ale  również sprawy z życia 

codziennego, to wszystko stanowi treść naszych sobotnich spotkań. Jesteśmy jednak częścią 

dużej wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza, a więc z pewnością zechcemy uczestniczyć także  

w wydarzeniach na poziomie dekanatu czy diecezji.   

Jednym z pierwszych celów, jakim postawiłem sobie w mojej opiece nad ministrantami, 

było nawiązanie bezpośredniego kontaktu z każdym z ministrantów, ale również nawiązanie 

komunikacji za pomocą dziś tak bardzo popularnych narzędzi jakim są maile, komunikatory. 

Sprawna komunikacja pozwala przekazywać wszelkie informacje na bieżąco. Na dzień dzisiejszy 

grono ministrantów uczęszczających do szkoły podstawowej czy średniej, co do ilości niestety 

pozostaje bez zmian. Dla mnie osobiście powodem do radości jest fakt, że wciąż możemy przy 

ołtarzu widzieć ministrantów, którzy albo są studentami, albo już pracują zawodowo. Rodzina 

wielopokoleniowa, w tym także rodzina ministrancka, jest zawsze cennym doświadczeniem  

i pomaga formować się nam wzajemnie.  

Drodzy Parafianie,  

Ponad miesiąc temu, po raz pierwszy zwróciłem się do ministrantów z propozycją 
wspólnych zajęć — warsztatów, na których ujawnimy nieco nasze własne talenty. Po szeregu 
rozmów, zaakceptowana została propozycja, że w ramach budowania wspólnoty, zechcemy 
przygotować coś, co będzie miało związek z Świętami Bożego Narodzenia. Z wielką radością 
chciałbym już  zapowiedzieć, że w najbliższą niedzielę, 4 grudnia w obu naszych Kościołach 
organizujemy mini kiermasz.  

W ramach kiermaszu będzie można nabyć świece sojowe, małe stroiki świąteczne na 
groby naszych bliskich zmarłych oraz zestawy kolędowe. Wyjątkowość oferowanych artykułów 
polega na tym, że zostały one wykonane przez ministrantów.  

Dochód ze sprzedaży zostanie w całości przekazany na fundusz ministranckich. Nie jest to 
jednak główny cel. Celem głównym od samego  była z pewnością integracja całej wspólnoty 
ministranckiej, z obu miejscowości oraz możliwość zaoferowania Parafii czegoś, o czym można 
śmiało powiedzieć, że jest naszym dziełem. Dla wszystkich ministrantów najważniejsze było 
spotkanie, wspólne tworzenie pozornie zwykłych rzeczy, ale jednak wymagających 
współdziałania. Doświadczenie tworzenia  czegoś może zwykłego, ale w dobrej i przyjaznej 
atmosferze, zawsze jest warte przeżycia. 

Mam nadzieję, że nasza oferta spotka się z Waszym pozytywnym odbiorem  
i stanie się początkiem  i inspiracją do dalszych działań. Będziemy bardzo wdzięczni, za wszelkie 
uwagi i sugestie, dotyczące samego pomysłu kiermaszu. W imieniu całej wspólnoty 
ministranckiej serdecznie zapraszam na kiermasz i gorąco zachęcam do zakupu naszych małych 
dzieł. 
  
 

O. Ireneusz Sajewicz MI 
Opiekun Ministrantów 

  
 


