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Ewangelia (J 14, 23-29) 

Duch Święty nauczy was wszystkiego 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój 

umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. 

Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą 

słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. 

To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch 

Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego 

nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. 

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja 

wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. 

Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. 

Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo 

Ojciec większy jest ode Mnie. 

A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście 

uwierzyli, gdy się to stanie». 



Zamyślenia Miłość, która jest motywem przewodnim pism św. Jana, ma 

wiele twarzy. Dzisiaj Chrystus przedstawia nam kilka z nich. 

Posłuszeństwo. Jest ono bardzo ważnym dowodem miłości. To ono 

otwiera drogę do poznania Ojca, do zaproszenia Go do swojego serca. 

Człowiek posłuszny Bożej nauce otwiera dla Niego swoje drzwi, chce, 

aby był obecny w jego życiu. 

Pamięć. Jeżeli kochamy, to pamiętamy i chcemy tę pamięć pielęgnować. 

Miłość Jezusa to przechowywanie Jego nauki, Jego działalności. Nie 

chodzi jednak o samo pamiętanie, ale także o próbę ciągłego zrozumienia 

tego, co przechowujemy. Pomocnikiem w tym jest Duch Święty. 

Pokój. Serce wypełnione miłością jest sercem pełnym pokoju. Sam pokój 

to nie tyle nieobecność problemów i strapień, co raczej ciągłe dążenie do 

dobra. To pokój inny niż ten, którego szukamy na świecie. On także jest 

owocem miłości.                        ks. Wojciech Węglowski 

 

Stopnie ministranckie 

Aspirant i kandydat Okres ten powinien trwać rok. W tym czasie 

przyszli ministranci nie zakładają jeszcze komży ani żadnej innej szaty 

liturgicznej. Na zbiórkach uczą się podstaw służenia oraz poznają 

modlitwy ministranckie. Po wstępnym okresie przygotowania, który 

trwa około 3 miesięcy, przyjmowani są uroczyście na kandydatów. 

Następnie, przez kolejne 6 do 9 miesięcy, pogłębiają swoją wiedzę o roku 

liturgicznym, używanych szatach i naczyniach liturgicznych oraz 

kontynuują naukę służenia. 

Ministrant Ołtarza Najważniejszym zadaniem ministranta ołtarza jest 

służenie kapłanowi przez przynoszenie i podawanie darów oraz 

wcześniejsze ich przygotowanie. Dlatego też na zbiórkach formacyjnych 

poznaje wszystkie naczynia oraz szaty liturgiczne. Troszczy się również 

o to, aby były one otoczone wielkim szacunkiem. 

Choralista Najważniejszą funkcją choralisty jest dawanie znaków 

dzwonkami. Czyni to podczas wyjścia z zakrystii, trzykrotnie dzwoniąc 

dzwonkiem, który wisi przy drzwiach zakrystii. Oprócz tego uderza  

w gong i dzwoni dzwonkami w czasie Eucharystii (przed i po 

Przygotowaniu Darów, przed i po Przeistoczeniu oraz podczas niego  



w odpowiednich momentach, oraz po Baranku Boży i tuż przed 

Komunią św.). W czasie formacji choralista uczy się śpiewu oraz 

odpowiedzi na wezwania kapłana podczas Mszy Świętej. 

Ministrant Światła Do obowiązków ministrantów światła należy 

noszenie świec podczas procesji oraz w czasie odczytywania Ewangelii. 

Na zbiórkach w szczególny sposób zagłębiają się w symbolikę światła. 

Chrystus bowiem został zapowiadany jako Światłość. Sam również 

nazywał siebie Światłością świata. 

Ministrant Księgi Odpowiedzialny jest za wszelkie księgi liturgiczne 

używane podczas Mszy Świętej oraz nabożeństw. Przed liturgią do jego 

obowiązków należy zaznaczenie odpowiednich czytań w lekcjonarzu, 

przygotowanie Ewangeliarza oraz Mszału. Podczas Mszy Świętej podaje 

Mszał kapłanowi sprawującemu Eucharystię. Musi więc znać dokładnie 

układ i rozmieszczenie tekstów. 

Ministrant Krzyża Drugą funkcją, wykonywaną przez ministrantów  

w stopniu ministranta księgi, jest funkcja ministranta krzyża. Jego 

zadaniem jest niesienie krzyża w czasie różnych procesji, tak podczas 

liturgii jak i nabożeństw. Szczególnym okresem dla krucyferariuszy jest 

Wielki Post i przypadające w nim nabożeństwo drogi krzyżowej. 

Ministrant krzyża poznaje symbolikę oraz znaczenie krzyża, jako 

jednego z najważniejszych znaków naszej wiary. 

Ministrant Kadzidła Posługuje do kadzidła (trybularza) oraz naczynia  

z wonną mirrą, zwanego łódka (lub navicula – stąd: naviculariusz). 

Podaje on kadzidło kapłanowi (jeśli nie ma diakona) lub sam wykonuje 

okadzenia podczas obrzędów. Dba o właściwe przygotowanie, 

rozpalenie kadzidła, oraz o czystość tych sprzętów. Zna dobrze 

znaczenie oraz zastosowanie kadzidła podczas liturgii i nabożeństw. 

Szczególnie kształtuje w sobie postawę modlitwy (por. Ap 8,3-4). 

Ministrant Wody W czasie spotkań formacyjnych poznaje symbolikę 

oraz zastosowanie wody w liturgii. Szczególnie kształtuje w sobie 

postawę czystości i przejrzystości. W czasie obrzędów podaje kapłanowi 

wodę święconą do pokropienia wiernych lub do poświęcenia. Dba  

o kociołek z wodą oraz o kropidło. 

 



Ministrant Mitry i Pastorału W ramach stopni ministranta ołtarza 

można także umieścić funkcję ministranta mitry i pastorału. Są to 

posługujący odpowiedzialni za insygnia biskupie: mitrę i pastorał oraz 

za ich trzymanie i podawanie. Swoją funkcję spełniają podczas liturgii 

sprawowanej przez biskupa (np. Msza pontyfikalna). Podczas zbiórek 

dobrze poznają pochodzenie i symbolikę insygniów biskupich oraz 

używanie ich podczas obrzędów. 

Lektor Ustanowiony do czytania fragmentów z Pisma Świętego,  

z wyjątkiem Ewangelii. Może również podawać intencje modlitwy 

powszechnej, a gdy nie ma kantora (psałterzysty), może również 

wykonać psalm między czytaniami i śpiew przed Ewangelią. Każdy 

ministrant, który chce zostać lektorem, powinien przejść kurs 

poprawnego czytania i szacunku do Pisma Świętego. Ten stopień 

ministrancki obejmuje również posługę Psałterzysty, który wykonuje 

psalm między czytaniami oraz aklamację przed Ewangelią. 

Ceremoniarz Jest to najbardziej zaszczytna i najważniejsza posługa  

w formacji ministranckiej. Do obowiązków ceremoniarza należy:  

- przeprowadzenie próby liturgii, - czuwanie nad przebiegiem liturgii,  

- dawanie znaków celebransowi oraz asyście, co należy w danym 

momencie zrobić, - podawanie modlitw i dodatkowych tekstów 

celebransowi, - ustawianie procesji na wejście i wyjście, - obsługa 

mikrofonu, - rozpoczęcie modlitw przed i po Mszy Świętej,  

- interweniuje w nietypowych sytuacjach, które zakłócają przebieg 

liturgii, np. brak puryfikaterza, itp. Ceremoniarzem może więc zostać 

osoba, która dobrze zna liturgię i przeszła odpowiednie kursy. 

Ceremoniarz może też pełnić funkcję Animatora, który pomaga 

opiekunowi ministrantów w formacji osób należących do Wspólnoty 

Ministranckiej. Musi wykazywać się dużą wiedzą oraz umiejętnością 
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