
Konspekt pracy rocznej dla ministrantów  

Temat: Funkcje Liturgiczne 

1.Modlitwa do Ducha Świętego 

2. Przed spotkaniem na temat Różańca świętego mówiliśmy o gestach liturgicznych – 

przypomnienie i utrwalenie poszczególnych gestów oraz poprawnego sposobu ich 

wykonywania.  

Co to jest funkcja liturgiczna? Burza mózgów mająca doprowadzić do tego, że jest to 

określona posługa, zadanie do wykonania, odpowiedzialność za jakąś kwestię podczas Mszy 

Świętej i innych nabożeństw. 

3. Jakie znamy funkcje liturgiczne? Powinny paść odpowiedzi: celebrans; diakon; akolita; 

lektor; psałterzysta; ministranci-choralista, ministrant światła, ministrant krzyża, ministrant 

księgi, ministrant wody, ministrant kadzidła, ministrant ołtarza, ceremoniarz, animator 

liturgiczny; komentator liturgiczny. 

4. Omówienie każdej z tych funkcji - zaczynamy od zapytania uczestników spotkania co 

wiedzą na temat poszczególnych funkcji liturgicznych, następnie uzupełniamy te wypowiedzi 

informacjami zawartymi w konspekcie. Celem tego spotkania jest doprowadzić uczestników 

do świadomości istnienia różnych posług w czasie liturgii. Każda jest ważna i potrzebna, ale 

hierarchiczny ustrój Kościoła i liturgii pokazuje, że niektóre funkcje mogą spełniać tylko 

specjalnie do tego przeznaczone osoby. W aspekcie wychowawczym (szczególnie dla 

najmłodszych) warto podkreślić, że posługa przy ołtarzu nie polega na wykonywaniu jak 

największej ilości funkcji w czasie liturgii, ale tylko tego, do czego jestem wyznaczony. Moim 

zadaniem jako ministranta jest dobrze spełnić jedną konkretną posługę (jeśli jest oczywiście 

więcej ministrantów), a nie kilka funkcji byle jak, podczas gdy inni stoją nic nie robiąc. Jako 

uzupełnienie poniższych informacji można skorzystać z OWMR nr 91-111 oraz Redemptionis 

Sacramentum 43-47 opisujących funkcje w czasie liturgii. 

a) Celebrans - osoba, która sprawuje Najświętszą Ofiarę Eucharystyczną. W Kościele 

Katolickim może to robić tylko ksiądz. Kapłan, który przewodniczy Liturgii nazywany jest 

głównym celebransem, pozostali odprawiający nazywani są koncelebransami. 

b) Diakon - ostatni stopień formacji w Wyższych Seminariach Duchownych i ostatni element 

przygotowania do posługi kapłańskiej. Diakon ma za zadania pomagać biskupowi lub 

kapłanowi w odprawianiu Mszy Świętej,  jest także Szafarzem Komunii Świętej. 

c) Akolita - osoba, której zadaniem jest przygotowanie ołtarza i naczyń liturgicznych (a także 

ich oczyszczenie i uporządkowanie po Eucharystii), rozdzielanie Komunii wiernym w 

charakterze Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej, niesienie Krzyża i świec podczas 

procesji wejścia, podawanie Ksiąg Liturgicznych, podawanie Kapłanowi Darów Ofiarnych, 

asystowanie przy okadzeniu. Gdy Akolitów jest niewielu albo nie ma ich wcale, zadania te 

mogą przyjąć inni świeccy, tacy jak ministranci. 



d) Lektor - osoba, której zadaniem jest odczytywanie Słowa Bożego (oprócz Ewangelii) 

podczas Mszy Świętej. Lektor może także odczytywać Modlitwę Powszechną oraz, gdy brak 

psałterzysta, wykonać psalm responsoryjny. W przypadku braku Diakona może podczas 

procesji wejścia wnieść Ewangeliarz.  

e) Psałterzysta - osoba odpowiedzialna za wykonanie psalmu responsoryjnego oraz aklamacji 

przed Ewangelią.  

f) Ministrant - osoba służąca do Mszy Świętej i dbająca o jej prawidłowy przebieg. Stopnie 

ministranckie przedstawiają się następująco: 

*Choralista - daje wiernym sygnały za pomocą kołatek, dzwonków i gongów. 

*Ministrant światła (ceroferariusz) - opiekuje się świecami i posługuje przy nich. 

*Ministrant krzyża (krucyferariusz) - jest odpowiedzialny za niesienie Krzyża podczas procesji 

wejścia a także podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej. 

*Ministrant księgi (librysta/manduktor) - jest odpowiedzialny za dbanie o księgi liturgiczne, 

przygotowuje je przed Liturgią, może także posługiwać celebransowi przy Mszale. 

*Ministrant wody - jest odpowiedzialny za noszenie kociołka z wodą święconą podczas 

aspersji (pokropienie wiernych wodą święconą), błogosławieństw i poświęceń. 

*Ministrant kadzidła - funkcję tę sprawują dwaj ministranci: turyferariusz, który 

odpowiedzialny jest za przygotowanie i użycie w czasie Mszy Świętej trybularza (kadzielnicy) 

oraz nawikulariusz odpowiedzialny za przygotowanie i niesienie łódki z kadzidłem. 

*Ministrant ołtarza - jest odpowiedzialny za posługę przy naczyniach liturgicznych: za ich 

przygotowanie i posługiwanie nimi w odpowiednich momentach Kapłanowi, a także za 

podawanie chleba, wina i wody oraz trzymanie pateny przy Kapłanie udzielającym Komunii 

Świętej. 

*Ceremoniarz (mistrz ceremonii) - osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg liturgii oraz 

za odpowiednie przygotowanie pozostałych ministrantów do wykonywanych przez nich 

posług. Ceremoniarz powinien być zaznajomiony z obowiązującymi przepisami liturgicznymi.  

*Animator liturgiczny - starszy ministrant lub osoba dorosła, odpowiedzialna za opiekę nad 

ministrantami. 

Ministrant zawsze może wykonywać posługi niższego stopnia oraz, po nabyciu stosownych 

umiejętności, posługi wyższego stopnia. 

g) Komentator liturgiczny - osoba, która poprzez krótkie komentarze objaśnia wiernym cel i 

znaczenie poszczególnych obrzędów oraz przybliża sens czytań liturgicznych danego dnia. 

5. Podsumowanie spotkania - każdy mówi co zapamiętał, oczywiście poszczególne 

odpowiedzi nie mogą się powtarzać. 

6. Modlitwa na zakończenie: Ojcze Nasz… 

Diakonia Liturgiczna 

Ruchu Światło–Życie 


