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 „Ja jestem zmartwychwsta-

niem i Ŝyciem. Kto we Mnie wierzy, 

choćby i umarł, Ŝyć będzie. KaŜdy, 

kto Ŝyje i wierzy we Mnie, nie umrze 

na wieki. Wierzysz w to?" 

„Świt Nowego Dnia 

Pośrodku Nocy" 

Rok 2000, ta okrągła data kojarzy nam 
się z czymś szczególnym, istotnym. 
Nawet Sylwester i karnawał był hucz-
niejszy niŜ inne. Tak samo jest w cy-
klu roku liturgicznego. Jest to czas 
niewątpliwie wielkiej zadumy, która 
fascynuje, a jednocześnie przez swą 
tajemniczość wzbudza lęk. Dlatego 
szczególnie w tym roku czekam na 
święta TAJEMNICY MĘKI, ŚMIER-
CI I ZMARTWYCHWSTANIA PA-
NA JEZUSA. W te dni kieruję swój 
wzrok na Wieczernik (Wielki Czwar-
tek), gdzie Pan Jezus ustanawia sakra-
ment EUCHARYSTII. W Wielki Pią-
tek patrzę na Golgotę, gdzie Chrystus 
cierpi wisząc na krzyŜu, i wreszcie 
świt nowego dnia pośrodku nocy, 
przyjście Zmartwychwstałego, które 
oznajmia nam radosny śpiew Gloria 
(Chwała na wysokości Bogu...) i 
ogromny huk dzwonów. 

Bardzo chciałbym przeŜyć ten czas 
uroczyście, do czego i Was z całego 
serca zachęcam w tym roku Wielkiego 
Jubileuszu, który jest niewątpliwie 
szczególny. 

„Pełnijcie słuŜbę Panu” 

Kandydat 

Odnowiona po Soborze Watykańskim II 
liturgia domaga się, by wszyscy brali w 
mej udział świadomie, czynnie i owocnie. 
KaŜdy w liturgii ma do spełnienia właści-
we jemu: zadanie. Kapłan przewodniczy 
liturgii, cała zgromadzona wspólnota cele-
bruje święte tajemnice; szczególne zadanie 
do spełnienia mają równieŜ ministranci i 
lektorzy. Kościół domaga się, aby mini-
stranci i lektorzy wykonywali swój urząd z 

szczerą po-
boŜnością i 
dokładnością 
oraz poucza, 
Ŝe osoby te 
naleŜy staran-
nie wycho-
wać i przygo-

tować do zgodnego z przepisami wykony-
wania czynności liturgicznych (KL 29). 
Do wypełnienia tych obowiązków przygo-
towuje kurs dla kandydatów na ministran-
tów. Jest to wspaniała przygoda w Ŝyciu 
młodego człowieka. Kurs taki powinien 
trwać rok, podczas, którego kandydat na-
uczy się poprawnie słuŜyć przy ołtarzu 
(nie mylić z tresowaniem), szczerze miło-
wać Pana Jezusa i drugiego człowieka. W 
tym okresie kandydat na ministranta nie 
słuŜy przy ołtarzu, a jedynie przygląda się 
starszym kolegom. Spotkania podczas 
Kursu odbywają się raz w tygodniu i są 
prowadzone przez księdza opiekuna lub 
wyznaczonego animatora. Kurs kończy się 
bardzo uroczystym momentem, Obrzędem 
Przyjęcia do 
SłuŜby Litur-
gicznej (Agenda 
Liturgiczna die-
cezji Opolskiej, 
1981, s. 370-
375). Po błogo-
sławieństwie kandydat staje się ministran-
tem - choralistą. cdn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słownik Liturgiczny 

Hosanna - (po aramejsku = pomóŜ!) woła-

nie o pomoc, które staje się aklamacją wyraŜa-

jącą radość; lud wita nią Jezusa wjeŜdŜającego 

do Jerozolimy. 

Ogień - rozpalany na początku Wigilii Pas-

chalnej, jest dawcą światła dla paschału, który 

jest Symbolem Zmartwychwstałego Chrystusa. 

Oktawa - trwające przez osiem dni obcho-

dy jakiejś uroczystości, głównie Wielkanocy i 

BoŜego Narodzenia. 

Pomoce Formacyjne 

„Kandydat" - Podręcznik formacyjny, Kra-

ków 1986, (dla prowadzących) oraz „Notatnik 

kandydata" (dla uczestników). 

„Przy ołtarzu Pana" - Wprowadzenie do słuŜ-

by ministranta. Autorami są: 

E. Nubold i E. Stencel. Pelplin 1998. 
Pozycje te moŜna nabyć w Kurii Biskupiej w 
duszpasterstwie słuŜby liturgicznej oraz w 
księgarniach św. Antoniego. 
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