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17 kwietnia 2003 roku 

w Wielki Czwartek Jan Paweł II 
przekazał na ręce Biskupów i 
kapłanów zgromadzonych na 
Watykanie encyklikę zatytuło-
waną Eucharystia w życiu Ko-
ścioła (Ecclesia de Eucharistia). 
Ukazuje w niej istotne wymiary 
liturgii Mszy świętej. 

W encyklice tej, Papież 
mówi o zbawczej obecności 
Chrystusa w czasie składania 
Najświętszej Ofiary. Zachęca 
nas, byśmy kontemplowali w 
niej Chrystusa na wzór Maryi. 
Msza święta jest tajemnicą Msza święta jest tajemnicą Msza święta jest tajemnicą Msza święta jest tajemnicą 
wielkiego miłosierdzia, które wielkiego miłosierdzia, które wielkiego miłosierdzia, które wielkiego miłosierdzia, które 
staje się dla nas daremstaje się dla nas daremstaje się dla nas daremstaje się dla nas darem. . . . Dzięki 
Eucharystii, już tu na ziemi mo-
żemy spożywać pokarm na ży-
cie wieczne. Eucharystia budu-Eucharystia budu-Eucharystia budu-Eucharystia budu-
je Kościółje Kościółje Kościółje Kościół, jest wielką łaską, 
jednoczącą i umacniającą Ko-
ściół. Każde przyjmowanie 
Chleba eucharystycznego wyra-
ża jedność wiernych w Chrystu-
sie. Eucharystia jest zwieńcze-Eucharystia jest zwieńcze-Eucharystia jest zwieńcze-Eucharystia jest zwieńcze-
niem wszystkich sakramentówniem wszystkich sakramentówniem wszystkich sakramentówniem wszystkich sakramentów. 
Ojciec Św. wskazuje na potrze-
bę częstego jednoczenia się z 
Panem przez przyjmowanie 
Chleba eucharystycznego, oraz 
na potrzebę budowania komu-
nii między wiernymi. Msza świę-Msza świę-Msza świę-Msza świę-
ta to ucztata to ucztata to ucztata to uczta.... Przyjmowanie Ko-
munii, wprowadza nas w nową 
rzeczywistość, staje się przed-
smakiem nieba. Stąd Papież 
uwrażliwia nas na potrzebę jak 

najpiękniejszego zaangażowa-
nia się w celebrację Liturgii, 
która przyniesie wszystkim bo-
gate owoce duchowe.  
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 Ojciec Św. Jan Paweł II            
1 sierpnia 2001 roku do zgro-
madzonych na placu św. Piotra 
uczestników    europejskiej piel-
grzymki ministrantów tak mó-
wił: „Wasze działanie przy ołta-
rzu nie jest tylko obowiązkiem, 
lecz także wielką godnością, 
prawdziwie świętą służbą.” 
    Ministrant to znacznie 
więcej niż tylko „pomocnik ka-
płana”, to przede wszystkim 
„sługa Jezusa Chrystusa, wiecz-
nego i najwyższego Kapłana.” 
Nawiązując do sakramentu 
chrztu i jego symboliki, papież 
odkrywał przed młodymi teolo-
giczno symboliczny sens stroju 
ministranta. Przywołał tu białą 
szatę, którą każdy z nas otrzy-
muje na chrzcie św. na znak 
przyjęcia do wspólnoty z Chry-
stusem. I analogicznie strój mi-
nistranta - biała komża, ma 
przypominać mu białą szatę 
przyjmowaną wraz z chrztem .  
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Anamneza Anamneza Anamneza Anamneza ————    (od gr. Anamnesis 
— przypominać, wspominać, czy-
nić pamiątkę) - część modlitwy 
eucharystycznej; wspomnienie 
śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa, następuje po opowia-
daniu o ustanowieniu Euchary-
stii. 
 
Epikleza Epikleza Epikleza Epikleza ----    (od gr. epikaleo —
przywołać, wezwać, zaprosić) - 
część modlitwy eucharystycznej, 
wezwanie Ducha Św. nad dara-
mi; poprzedza przeistoczenie. 
 
Min is t rantMin is t rantMin is t rantMin is t rant     ----     ( od  ł ac . 
"Ministrare" znaczy "służyć"). Słu-
żymy Bogu, kiedy przyczyniamy 
się do tego, aby liturgia była 
piękna. Słowo "ministrant" wska-
zuje szczególnie na służbę we 
Mszy świętej.  
a) Ministrant jest POMOCNIKIEM 
przy sprawowaniu Mszy świętej i 
podczas innych nabożeństw li-
turgicznych. 
b) Ministrant jest tym, który NIE-
SIE ZNAKI. 
c) Ministrant powinien sam BYĆ 
ZNAKIEM. 
"Uczestniczyć w liturgii" tzn. 
współdziałać i współtworzyćwspółdziałać i współtworzyćwspółdziałać i współtworzyćwspółdziałać i współtworzyć ją, 
czynnie się w niej angażując!angażując!angażując!angażując!    
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