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DEFINICJA 
Ministranci światła  
 
Znak światła w liturgii 
 
O KRÓTKICH POMOCACH: 
Seria, której celem jest zwrócenie uwagi na najważniejsze 
elementy spełnianej posługi liturgicznej.  
Osoby, które wypełniają posługę jednorazowo będą się 
ściślej trzymały opisanych poniżej zaleceń. Posługujący 
po pełnej formacji mogą potraktować poniższe materiały 
jako swego rodzaju repetytorium w celu przypomnienia 
sobie najważniejszych rzeczy i do uporządkowania swojej 
wiedzy. 
 
PRZYGOTOWANIE DALSZE 
a) duchowe  
Liturgia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. 
Posługa liturgiczna nie ogranicza się tylko do czynności 
spełnionej w liturgii, lecz jest także diakonią we 
wspólnocie. Wskazane jest zaangażowanie osób 
pełniących funkcję psalmisty w inne dzieło apostolskie w 
rodzinie, parafii. 
 
b) teologiczne 
 
c) wspólnotowe 
Przygotowanie do wykonania funkcji lektora może 
dokonać się we wspólnocie, np. w czasie spotkań 
formacyjnych poświęconych rozważaniu tematu liturgii, 
tzw. kręgów liturgicznych. 
 
PRZYGOTOWANIE BLIŻSZE 
a) podczas prób przed liturgią należy zwrócić uwagę na: 
1) sposób niesienia świec w czasie liturgii 
2) miejsce ministrantów światła w procesji wejścia i 
wyjścia (Eucharystia i Liturgia Godzin) 
3) porządek procesji na Ewangelię 
4) strój posługujących:  
 - alba (gdy jej krój tego wymaga to także 
humerał i pasek) 

- komża, w zależności od panującego zwyczaju 
także sutanka, kołnierz, rewerenda 
 
b) Uzgodnienia z innymi uczestnikami celebracji 

Każdą akcję liturgiczną należy dobrze przygotować ze 
współdziałaniem wszystkich zainteresowanych.  

1) z ceremoniarzem należy uzgodnić trasę procesji 
wejścia i wyjścia oraz miejsce stawiania świec 
(ołtarz lub obok niego albo kredens) 

2) w ministrantem krzy ża należy przećwiczyć 
samą procesję i sposób oddawania czci ołtarzowi 
(albo wobec Najświętszego Sakramentu) 

3) z ministrantami kadzidła  i kapłanem 
(diakonem) należy przećwiczyć porządek 
procesji na Ewangelię 

4) z zakrystianem należy uzgodnić jakie 
świeczniki i świece mają być użyte podczas 
celebracji 

5) między sobą ministranci światła uzgadniają kto 
daje znak rozpoczęcia procesji, skłonów, itd. 

 
PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE 
Tuż przed celebracją należy pamiętać o tym, że: 
1) posługujący przychodzą do zakrystii w zależności od 
rodzaju celebracji na co najmniej 15 min (w dni 
powszednie) - 30 min (w święta i uroczystości) przed 
liturgią, by dokonać ostatnich uzgodnień, np. trasa 
procesji wejścia (długa czy krótka) 
2) w zakrystii należy przygotować świeczniki i świece 
oraz zapałki (jedno pudełko zabiera jeden z ministrantów 
światła) 
3) jeśli lektor czyta modlitwę wiernych, to estetyczną, nie 
podartą kartkę z napisanymi lub wydrukowanymi 
czytelnie komentarzami i w razie potrzeby 
dokładniejszym określeniem czasu wygłoszenia (wielkość 
czcionki 12-14 pkt) należy włożyć do odpowiedniej 
oprawki i przygotować w pobliżu miejsca spełniania 
posługi. Po wykorzystaniu komentarze można 
przechowywać. 
3) działanie mikrofonu należy sprawdzić przed liturgią 
(głośność, długość kabli, sposób włączania i wyłączania, 
ustawienie i sposób zmiany ustawienia) by uniknąć 
niespodzianek w czasie liturgii. 
4) istotnym elementem przygotowania jest wspólna 
modlitwa zespołu służby liturgicznej i chwila skupienia w 
ciszy 
5) jeśli funkcję lektora posługujący wykonuje 
jednorazowo, nie jest członkiem zespołu to winien zająć 
przygotowane miejsce w pobliżu ambony jeszcze przed 
liturgią 



 
PODSTAWOWE ZASADY DOTYCZĄCE SPOSOBU 

WYKONANIA POSŁUGI 
1) ministranci światła idą w procesji po obu stronach 
osoby 
2) nie powinny nigdy górować nad modlitwami 
celebransa, należy je wygłaszać spokojnym głosem. 
 
 

Materiały pomocne dla pełniących funkcję lektora 
1) Opracowania z liturgiki, np.: 
NADOLSKI B., Liturgika, 1989-1992, 4 tomy 
4) Opracowania z teologii biblijnej lub chociaż katolicki 
przekład Pisma św. z komentarzem, np. 
http://www.biblia.poznan.pl/PS/Biblia.htm 
 

Dokumenty liturgiczne 
 

a) Konstytucja o Świętej Liturgii z 4 grudnia 1963 r., nr 
29, 30, 35.3 
b) Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego z 15 maja 1969 
r., Actio pastoralis, dotycząca odprawiania Mszy Świętej 
dla grup specjalnych, nr 6h. 
c) Trzecia instrukcja wykonawcza do Konstytucji o 
Świętej Liturgii Soboru Watykańskiego II, Liturgicae 
instaurationes, z 5 września 1970 r., nr 3f, 7. 
e) List okólny Kongregacji Kultu Bożego Eucharistiae 
participationem z 27 kwietnia 1973 r., nr 14 
f) Dyrektorium Kongregacji Kultu Bożego o Mszach 
Świętych z udziałem dzieci z 1 listopada 1973 r., nr 
22,23,47, 54 
g) Wprowadzenie teologiczno – pastoralne do lekcjonarza 
mszalnego z 1981 r, nr 15, 19, 42, 57 
h) Caeremoniale episcoporum, Watykan 1984, nr 116, 
244, 261, 266, 339, 346, 358, 359, 441, 624, 1002, 1016, 
1027, 1059 
i) Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 2002, 
nr 100, 117, 133, 175, 307. 
j) Wskazania Episkopatu Polski Po Ogłoszeniu Nowego 
Wydania Ogólnego Wprowadzenia Do Mszału 
Rzymskiego przyjęte na 331. Zebraniu Plenarnym 
Konferencji Episkopatu Polski z dnia 9 marca 2005 r., nr 
8, 45. 
 
OWMR 18, 45, 91, 107, 109, 110, 111, 119, 120, 122, 
169-170, 274, 294, 310. 

 
W 1, 2, 3, 52, 53. 
 
Ceremoniały dostępne drukiem 
 
1. S. Szczepaniec (red.), Ceremoniał posług 
liturgicznych, Kraków 1987 
2. Katechizm służby liturgicznej, wydanie 2, 
Katowice 1995 
 
 
Dokumenty liturgiczne w internecie:  
http://www.kkbids.episkopat.pl/ 


