WSKAZANIA DLA SŁUŻBY LITURGICZNEJ
czyli o czym każdy ministrant pamiętać powinien
I.

Ministrant musi być punktualny i sumienny w wypełnianiu swoich obowiązków.
Powinien przychodzić do zakrystii najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem
Mszy lub nabożeństwa tak, aby miał jeszcze czas na chwilę indywidualnej modlitwy i przygotowania. Spóźniony ministrant nie może służyć i wejść do
Prezbiterium po rozpoczęciu Mszy świętej lub nabożeństwa! Przed
Mszą warto pomyśleć o intencji, w jakiej chce się modlić i przyjąć Komunię. Należy także zadbać o przynajmniej chwilę cichej modlitwy po zakończeniu służby.

II.

Zasadniczo przed ołtarzem przyklęka się od momentu Przeistoczenia do zakończenia puryfikacji oraz na początku i na końcu Mszy św., zaś w pozostałych jej
momentach przed ołtarzem czyni się głęboki ukłon. Jednak ze względu na obecność w prezbiterium Tabernakulum, przyklękanie przy każdym przejściu przed
ołtarzem nie powinno być uznawane za błędne, szczególnie jeśli wynika z pobożności.

III.

Podczas liturgii zachowuje się następujące postawy ciała:
 „pochylenie głowy czyni się, wymawiając razem imiona trzech Osób Boskich, imię Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i świętego, na którego cześć
sprawuje się Mszę albo Liturgię Godzin”1
 głęboki ukłon czyni się podczas Wyznania Wiary na słowa: „I za sprawą
Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”.

IV.

Podczas liturgii każdy posługujący powinien mieć ręce przykładnie złożone, odpowiadać na wezwania kapłana, włączając się w modlitwę i śpiew, a poza tym
zachowywać bezwzględnie spokój i ciszę (ministrant ma być wzorem i przykładem). Niedopuszczalna jest sytuacja, w której ministrant podczas Mszy św. rozmawia i zajmuje się czymś innym niż to, co dzieje się w prezbiterium.

V.

Każdy ministrant musi dbać o odpowiedni ubiór, którym wyraża swój szacunek,
dlatego też niedopuszczalnym jest służenie podczas Mszy św. i innych obrzędów
liturgicznych w ubraniach, które należytego szacunku nie wyrażają (ubranie
musi być schludne i zadbane; nie może to być ubiór sportowy i niedopuszczalne
są krótkie spodnie), natomiast w niedziele i święta należy zadbać o strój bardziej
elegancki niż używany na co dzień (przynajmniej ciemne buty i długie, ciemne
spodnie oraz porządna koszula). W przypadku młodszych ministrantów obowiązek dopilnowania tego spoczywa na ich rodzicach.
Nieodpowiedni ubiór może spowodować niedopuszczenie do pełnienia służby przy ołtarzu.
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VI.

Kielich należy przynieść na ołtarz zawsze dopiero po zakończeniu modlitwy powszechnej, tj. po odczytaniu wszystkich wezwań i modlitwie końcowej odmawianej przez kapłana, zakończonej słowami: Przez Chrystusa, Pana naszego lub
podobnymi.

VII.

Kielich mogą na ołtarzu przygotowywać tylko ci posługujący, którzy zostali o tym
pouczeni (tylko starsi ministranci). Ministrant, który ustawia paramenty liturgiczne na ołtarzu nigdy nie podaje celebransowi pateny z Hostią – jest to funkcja
zarezerwowana dla diakona.

VIII.

Z pateną usługują kapłanom starsi ministranci i lektorzy, a młodsi ministranci
mogą to czynić tylko wówczas, gdy starsi nie uczestniczą w liturgii lub gdy otrzymają od celebransa jednorazową zgodę na pełnienie tej funkcji.

IX.

Ministranci i lektorzy przyjmują Komunię Świętą w prezbiterium w
postawie klęczącej (dotyczy to także usługujących z pateną), ze złożonymi
rękoma. Jeśli jednak nie mieliby takiej możliwości, także w innym miejscu
przed przyjęciem Komunii Św. powinni uklęknąć lub przynajmniej przyklęknąć,
a jeśli i to nie byłoby możliwe (np. ze względów zdrowotnych) obowiązkowo czynią głęboki pokłon.

X.

Nie należy się kłaniać przed celebrującym prezbiterem (gdy usługuje się mu z
księgą, trybularzem, …), gdyż w ten sposób oddaje się cześć tylko biskupowi, naznaczonemu pełnią sakramentu święceń2. Wyjątkiem jest okadzenie prezbitera
– wówczas czyni się głęboki pokłon przed i po okadzeniu, jak w przypadku okadzania innych osób i przedmiotów3.

XI.

Używanie dzwonków w czasie Mszy św. i nabożeństw jest wskazane, ale nie jest
obowiązkowe, dlatego gdyby miało uniemożliwić wypełnienie innej funkcji,
można je pominąć.

XII.

Podczas liturgii, a szczególnie obrzędów uroczystych, każdy posługujący musi
być bezwzględnie posłuszny ceremoniarzowi i wypełniać starannie wszystkie
jego polecenia dla zachowania porządku i należytego piękna celebracji, bowiem
to właśnie ceremoniarz odpowiada przed celebransem za wszystkie wypełniane
przez ministrantów czynności.
Za poważne nieposłuszeństwo w czasie liturgii wobec celebransa i ceremoniarza,
tj. świadome niewypełnianie ich wyraźnych poleceń i lekceważenie upomnień,
posługujący może zostać ukarany dyscyplinarnie (np. poprzez zawieszenie w obowiązkach ministranckich).

Powyższe wskazania dotyczą wszystkich posługujących w naszej Parafii
ministrantów i lektorów, którzy powinni je zawsze i jak najstaranniej wypełniać.
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