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KARTKA Z LITURGII 

"W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora 
nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy 
nie ustaniemy." (Ga 6,9) 
 
ZASADY POSTĘPOWANIA WZOROWEGO MINISTRANTA: 
 1. Ministrant kocha Boga i dla jego chwały wzorowo spełnia swoje 
obowiązki. 
 2. Ministrant słuŜy Chrystusowi w ludziach. 
 3. Ministrant rozwija w sobie Ŝycie BoŜe. 
 4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad 
czystością serca i duszy zwalczając swoje wady. 
 5. Ministrant słuŜbę przy ołtarzu uwaŜa za swój najszczytniejszy 
obowiązek - poznaje liturgię i Ŝyje nią. 
 6. Ministrant miłuje Ojczyznę, modli się za nią i słuŜy jej rzetelną 
pracą. 
 7. Ministrant jest dobrym synem, bratem i kolegą - zdobywa 
kolegów dla Chrystusa. 
 8. Ministrant jest posłuszny bez sprzeciwu, brzydzi się kłamstwem, 
a zawsze pilnie i sumiennie spełnia swoje obowiązki w nauce i 
pracy zawodowej. 
 9. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość - przeŜywa Boga w 
przyrodzie. 
10. Ministrant jest apostołem trzeźwości i wszystkiego co dobre 
oraz szlachetne. 
____________________________________________________ 
 
Kto to jest ministrant?  
"Ministrare" (z łaciny) znaczy "słuŜyć". SłuŜymy Bogu, kiedy 
przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo 
"ministrant" wskazuje szczególnie na słuŜbę we Mszy świętej.  
a) Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej 
i podczas innych naboŜeństw liturgicznych. 
b) Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. 
c) Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM. 
"Uczestniczyć w liturgii" tzn. współdziałać i współtworzyć ją, 
czynnie się w niej angaŜując! 
_____________________________________________________ 
LITURGIA:   
"Liturgia święta jest to kult publiczny, który nasz Zbawiciel jako 
Głowa Kościoła oddaje Ojcu Niebieskiemu i który społeczność 
wiernych składa swojemu ZałoŜycielowi, a przez Niego Ojcu 
Przedwiecznemu" (Pius XII, encyklika "Mediator Dei" [1947 r.]) 

 
Nasi patronowie: 
2. Święty Stanisław Kostka [wspom. 18.IX] 
(1550 r. - 1568 r.) 
Był synem kasztelana zakroczymskiego Jana Kostki. W wieku 14 
lat został wysłany razem z bratem Pawłem na studia do Wiednia. 
Z zachowanych zeszytów szkolnych wynika, Ŝe był pilnym 
uczniem. Od dzieciństwa głęboko religijny, miłujący cnotę 
skromności i stroniący od zabaw i rozrywek, podczas studiów 
doskonalił się duchowa. Tradycja utrzymuje, Ŝe w czasie choroby 
objawiła się Matka BoŜa. Od tego momentu Stanisław dąŜy do 
poświęcenia się na słuŜbę Bogu. Napotkał jednak na sprzeciw 
rodziny, która widziała go raczej na urzędach i godnościach 
świeckich. W 1567 r. uciekł w przebraniu Ŝebraka do Rzymu, 
gdzie św. Franciszek Borgiasz przyjął go do nowicjatu jezuitów. 
Tu Stanisław zyskał sobie opinię świętego młodzieńca. śył w 
ustawicznym zjednoczeniu z Bogiem. Jego dewizą był program 
świętości. Często mówił: "Do wyŜszych rzeczy jestem 
stworzony". W nowicjacie zachorował na malarię. Na krótko 
przed śmiercią, która nastąpiła 14. VIII 1568 roku, powiedział do 
zgromadzonych przy jego łóŜku zakonników, Ŝe widzi Matkę 
BoŜą i aniołów przychodzących po niego.  
Kanonizował (czyli ogłosił świętym) Stanisława Kostkę papieŜ 
Benedykt XIII w 1726 r. Świętemu Stanisławowi przypisuje się 
zwycięstwo odniesione nad Turkami pod Chocimiem (1621 r.) 
____________________________________________________________________________________ 
INFORMACJE:  
Pragniemy polecić "Wprowadzenie do słuŜby ministranta" "Przy 
ołtarzu Pana", autorstwa: Elmar Nübold, Eugeniusz Stencel, 
Wydawnictwo Diecezjalne, Pelplin 1993 - jako pomoc dla 
ministrantów. 

"Liturgia zakłada najpierw zrozumienie. W starych tekstach liturgicznych 
w języku greckim występuje wyraŜenie logiketisia - to znaczy ofiara 
rozumna, jakby prześwietlona światłem prawdy. Rozum ma pierwsze do 
spełnienia zadanie w liturgii, Ŝeby z danym znakiem (którym posługuje się 
liturgia) związać określoną treść, odczytać pewną prawdę. To jest po 
prostu warunek właściwego uczestnictwa w liturgii, bo inaczej liturgia 
stanie się magią, jeŜeli nie wiemy o co chodzi, nie rozumiemy znaku. Nic 
tak bardzo nie zabija ducha liturgii jak właśnie bezmyślność, która 
prowadzi do formalizmu, do rutyny i wtedy owocność liturgii jest 
właśnie unicestwiona."("Liturgia źródłem i szczytem", ks. Franciszek 
Blachnicki, XII KKO Ruchu Światło-śycie.)  

PowyŜsza Kartka z Liturgii ma stać się wg. naszego pragnienia skromną 
pomocą dla wszystkich, którzy zajmują się słuŜbą liturgiczną, dla samych 
ministrantów, lektorów. MoŜe ona posłuŜyć jako gazetka ścienna w 
zakrystii.  
śyczymy, aby chociaŜ w małej części stała się ona impulsem do 
większego zainteresowania i pokochania tego, czym wszyscy Ŝyjemy - 
LITURGII. 
Wszystkie uwagi, pomysły i refleksje prosimy kierować na nasz adres:  
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