
M i n i s t r a n c i

Co sk³oni³o was do podjêcia decyzji o zostaniu ministrantem?
Najwiêkszy wp³yw na tê decyzjê mia³a opinia najbli¿szej rodziny. Zachêta ze strony mamy, autorytet

innych cz³onków rodziny zaanga¿owanych w ¿ycie parafii, koœcio³a (starszy brat ministrant, wujek
animator, …). Dla m³odszych ministrantów wa¿nymi okaza³y siê s³owa zachêty od ksiêdza Ernesta, a
nastêpnie wsparcie najbli¿szej rodziny.

Czym jest dla was s³u¿ba przy o³tarzu?
To pewna forma oddaniu siê Panu Bogu, zbli¿enia do Niego, naœladowanie Chrystusa. S³u¿ba daje

du¿o wewnêtrznej radoœci i satysfakcji, sprawia, ¿e czujemy siê dobrze.

Czy poza s³u¿b¹ do mszy œwiêtych i nabo¿eñstw, spotykacie siê razem w gronie ministrantów?
Tak, oczywiœcie. Wspólnota ministrantów to wielka rodzina, spotykamy siê na sobotnich zbiórkach,

w tygodniu czêsto razem spêdzamy swój wolny czas, jak równie¿ wyje¿d¿amy razem na wycieczki czy
rekolekcje.

Co robicie na takich spotkaniach czy wyjazdach?
 Jest na nich czas na wspóln¹ modlitwê, rozwa¿ania, czy dyskusje, ale poza tym wspólnie wypoczy-

wamy, chodzimy po górach, organizujemy sobie inne rozrywki jak na przyk³ad wyjœcia krêgle, mecze
itp. Zapraszamy innych ch³opców do naszej grupy.

do ksi¹dza Ernesta Moslera
Jaka jest rola opiekuna grupy ministrantów w dzisiejszym koœciele?
Uwa¿am, ¿e jednym z podstawowych zadañ to ukazanie, i¿ bycie ministrantem jest wielkim zaszczy-

tem. Opieka nad ministrantami to z jednej strony pokazanie im pos³ugi od strony technicznej, aby
upiêkszyæ i wzbogaciæ prowadzone liturgie, a z drugiej strony, co jest znacznie trudniejsze sprawienie,
aby ch³opcy byli œwiadomi tajemnic wiary, w których uczestnicz¹.

Co sprawia ksiêdzu najwiêksz¹ radoœæ w pracy z ministrantami, a co przysparza zmartwieñ?
Niew¹tpliw¹ radoœci¹ w naszej wspólnocie jest to, ¿e grupa ministrantów stale siê powiêksza i rozwi-

ja. Ch³opcy s¹ w wiêkszoœci zaanga¿owani w pos³ugê, jednak to, co nieraz mnie martwi i smuci to brak
sumiennoœci i solidnoœci w ich oddaniu siê s³u¿bie. Nie chcê wymagaæ od ministrantów rzeczy niemo¿-
liwych jednak¿e czasem boli, i¿ pewne rzeczy s¹ stawiane ponad s³u¿bê Panu Bogu.

Jakie s³owa skierowa³by ksi¹dz do m³odych ch³opców zastanawiaj¹cych siê nad s³u¿b¹ przy
o³tarzu?

Pan Jezus pyta³ œw. Piotra „Czy mi³ujesz mnie bardziej?”. Do nas Pan Jezus równie¿ zwraca siê z tym
pytaniem. Zachêcam wszystkich ch³opców, którzy s³ysz¹ ten g³os Pana Jezusa i chc¹ na niego odpowie-
dzieæ, aby uczynili to w³¹czaj¹c siê we wspólnotê ministrantów. Aby poprzez s³u¿bê przy o³tarzu i
zg³êbianie tajemnic wiary, tak¹ odpowiedŸ dawali Panu Jezusowi swoim ¿yciem.

Bardzo dziêkujemy.
A.M & A.P


