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Formacja ministrantów w Diecezji Radomskiej 

 

Począwszy od września 2013 roku podejmujemy systematyczną pracę formacyjną 
ze Służbą Liturgiczną Ołtarza. Ks. Biskup Henryk Tomasik mianował 
diecezjalnym duszpasterzem ministrantów Ks. Tomasza Herca. 

Zwracam uwagę na konieczność podjęcia formacji ministrantów w parafiach. 
Chodzi o formację intelektualną, jak i duchową. Należy zaplanować i ustalić stałe 
terminy cotygodniowych spotkań formacyjnych i przestrzegać ich, nie 
odwoływać z błahych powodów lub małej ilości uczestników. 

Sposób pozyskiwania nowych ministrantów: 

W wielu parafiach jest bardzo mało ministrantów. Powodów takiego stanu rzeczy 
jest co najmniej kilka i są złożone. Jednym z nich jest brak kontaktu księdza z 
dziećmi ze szkoły podstawowej, w której uczą katecheci świeccy. Na spotkaniu z 
katechetami świeckimi poprosiłem o współpracę katechetów, co spotkało się z 
pozytywnym odzewem. Księża opiekunowie grup ministrantów są zaproszeni w 
pierwszych tygodniach września na katechezę do szkół podstawowych i 
gimnazjum, gdzie uczą katecheci świeccy, aby przedstawić, zaproponować bycie 
ministrantem i zaprosić chłopców do służenia przy ołtarzu. Katecheci obiecali ze 
swej strony popieranie tej inicjatywy, przypominanie o terminie spotkań i bardziej 
osobistym „kierowaniu” osób przejawiających takie predyspozycje do księży 
opiekunów ministrantów. Dlatego ogromna prośba o odpowiedzialne 
potraktowanie zaproszenia do szkół – możliwości dotarcia do dzieci i młodzieży 
oraz nie utracenia, tych którzy przyjdą. 

Kluczem sukcesu pracy z każdą grupą formacyjną, szczególnie z ludźmi młodymi 
jest „by ć dla”, czyli mieć czas. Nie można ogłaszać spotkań i nie pojawiać się na 
nich lub poświęcać kilka minut i wyjeżdżać „w pilnej sprawie”. Ważną rzeczą jest 
miejsce do spotkań, szczególnie zimą, by było ciepło. Bardzo proszę Księży 
Proboszczów o zadbanie i umożliwienie grupom formacyjnym spotkań w godnym 
miejscu. Trudno spotykać się i pracować, jeśli nie ma gdzie. 

Praca formacyjna: 

Trwają prace nad powstaniem diecezjalnej strony internetowej dla ministrantów. 
Na niej będą zamieszczane wszystkie informacje i materiały formacyjne. Proszę o 
cierpliwość. Poinformuję jak tylko będzie gotowa. 

Formacja dla ministrantów szkoły podstawowej do I klasy gimnazjum włącznie: 
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- w każdym tygodniu, począwszy od dziś w Biuletynie Informacyjnym, a później 
także na stronie www. będą zamieszczane konspekty do pracy na 
cotygodniowych spotkaniach dla najmłodszych ministrantów. Konspekty są 
przygotowywane przez młodzież, Animatorów Diakonii Liturgicznej Ruchu 
Światło-Życie. Zachęcam księży do poszukania wśród grupy ministrantów 
starszych (liceum) jakiegoś „lidera”, który w zastępstwie księży w czasie spowiedzi 
adwentowych, wielkopostnych, czy wizyty duszpasterskiej mógłby poprowadzić 
spotkania formacyjne z młodszymi ministrantami, by nie tracić kilkunastu spotkań 
z powodu zajęć duszpasterskich. Konspekty będą przygotowywane w taki sposób, 
by młody człowiek mógł samodzielnie poprowadzić spotkanie w razie 
uzasadnionej i pilnej nieobecności księdza. 

- konspekty przygotowywane przez młodzież pod moim kierunkiem są tylko 
propozycją. Księża mogą korzystać z materiałów formacyjnych dostępnych w 
księgarniach. Poniżej podaję listę najbardziej popularnych publikacji. Jednocześnie 
informuję, że materiały tzw. „krakowskie”, czyli podręczniki do spotkań 
formacyjnych wg stopni ministranckich wraz z notatnikami są dostępne i można je 
nabyć w Duszpasterstwie Liturgicznej Służby Ołtarza w Kurii (parter) we wtorki i 
środy od 10.00 do 16.00. 

Propozycje materiałów formacyjnych dla ministrantów i lektorów:       

Co powinieneś wiedzieć o Mszy świętej?, Charlene Altemose, Księgarnia św. 
Jacka Katowice 2004 

Przy ołtarzu Pana - wprowadzenie do służby ministranta, Elmar Nübold, Ks. 
Eugeniusz Stencel, Bernardinum Pelplin, 2007  

Modlitwy ministranta, Ks. Bogusław Płonka, Katowice 2005 

Od kandydata (przez stopnie ministranta, funkcje lektora i ceremoniarza) do 
animatora, Ks. Grzegorz Rzeźwicki Biblos Tarnów 2007     

Lektor i jego liturgiczna posługa, Ks. Eugeniusz Stencel, Bernardinum Pelpin 1998 

Lektor - ministrant Słowa Bożego, Ks. Eugeniusz Mitek, wyd. św. Krzyża Opole 
1993 

Rytuał wprowadzenia w posługę ministranta i lektora, opr. Grzegorz Duszyński, 
Hlondianum Poznań 2007  

Znak i posługa światła w liturgii, opr. Damian Gruchlik, wyd. Światło-Życie 
Kraków 2006     
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Króluj nam Chryste. Materiały pomocnicze w pracy z ministrantami, Red. Ks. 
Józef Szczypa Sandomierz 1998  

- dla ministrantów starszych (II gimnazjum – liceum) – lektorzy  

Praca formacyjna z tą grupą powinna mieć charakter cotygodniowych spotkań 
formacyjnych ściśle biblijnych . Należy wybrać jedną z metod pracy w grupach 
(załącznik) i poddać analizie i rozważaniom teksty biblijne Liturgii Słowa 
zbliżającej się niedzieli. Pomoże to samemu duszpasterzowi w przygotowaniu 
niedzielnej homilii, a uczestnikom w bardziej świadomym przeżywaniu liturgii. 
Ponadto należy zwrócić uwagę na naukę poprawnego czytania Słowa Bożego z 
zastosowaniem wszelkich reguł gramatycznych. Jest dużym problemem w wielu 
parafiach sposób proklamacji Słowa Bożego – czyta ktokolwiek i byle jak. 
Spotkania dla lektorów mają więc zawsze wymiar praktyczny (nauka poprawnego 
proklamowania) i duchowy (rozważanie tekstów biblijnych). Grupy do tych 
spotkań nie mogą być zbyt liczne. 

Ponadto należy zadbać o organizację czasu wspólnego poza spotkaniami 
formacyjnymi . Wśród chłopców wprowadzenie rywalizacji przynosi zawsze 
pozytywny oddźwięk i jest mobilizacją do zdobywania „punktów”, za które 
przysługuje jakaś forma nagrody. Bardzo proszę Księży Proboszczów o docenianie 
najbardziej gorliwych ministrantów. Musimy się nauczyć, że najcenniejszą 
inwestycją jest człowiek i wśród pilnych i koniecznych prac materialnych nie 
może zabraknąć środków na pracę z grupami duszpasterskimi. Żyjemy dziś w 
świecie, w którym nie da się funkcjonować bez środków finansowych. Wyjazd na 
basen, do kina, na wycieczkę wymaga pomocy Księdza Proboszcza, jeśli ma dojść 
do skutku. Można ogłosić, że najbardziej gorliwi, wypełniający swoje dyżury i 
zobowiązania pojadą w nagrodę za darmo. Proszę również w porozumieniu z 
Dyrektorami Szkół spróbować wynająć Salę gimnastyczną dla wspólnego grania w 
piłkę, również w perspektywie Diecezjalnych Mistrzostw Ministrantów w Piłce 
Nożnej organizowanych już po raz XIV. Z ilu parafii ministranci nawet nie wiedzą, 
że są organizowane takie Mistrzostwa? 

W dzisiejszym Biuletynie w załącznikach znajdują się: 

- konspekt do spotkania formacyjnego dla ministrantów 

- metody prowadzenia spotkań w grupach 

Służę pomocą i radą, w czym tylko będę potrafił: 

Ks. Tomasz Herc, ksherc@wp.pl, tel. w Kurii: 48 34 06 226, kom. 606302531 


