Wstęp
W 2008 roku Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła i wydała długo przygotowywane Dyrektorium duszpasterstwa służby
liturgicznej. W swych założeniach stanowi ono pomoc dla duszpasterzy i wiernych świeckich w lepszym rozumieniu funkcji
liturgicznych oraz prowadzeniu formacji osób, które je spełniają. Zawiera zalecenia i wytyczne dla służby liturgicznej zgodne
z postanowieniami Vaticanum II i Drugiego Synodu Plenarnego
w Polsce (1991-1999). W trzech częściach Dyrektorium omawia
założenia teologiczne posługiwania w liturgii, opisuje przebieg
formacji służby liturgicznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz
przedstawia strukturę duszpasterstwa liturgicznego. Dyrektorium porządkuje też zasady dotyczące stopni, szat liturgicznych
i formacji członków służby liturgicznej.
W nawiązaniu do Dyrektorium Podkomisja ds. Służby Liturgicznej przy Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opracowała nową księgę liturgiczną: Obrzędy błogosławieństw służby liturgicznej, zawierającą błogosławieństwa na wszystkie nowe stopnie formacji liturgicznej służby ołtarza. Księga podaje także szczegóły dotyczące strojów i znaków,
jakimi powinna posługiwać się służba liturgiczna w Polsce.
Nieodzownym okazało się więc przeredagowanie i uzupełnienie niniejszej propozycji wydawniczej, którą Wydawnictwo
Hlondianum kieruje do opiekunów parafialnych grup liturgicznej służby ołtarza i animatorów, osób zaangażowanych bezpośrednio w proces ich formacji. Książka ta stanowi pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu całorocznego cyklu zbiórek służby
liturgicznej w parafii. Rok formacyjny w tym cyklu pokrywa się
z rokiem katechetycznym i szkolnym, czyli bardzo naturalnym
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czasem edukacji i rozwoju duchowego podopiecznych. Zatem
zaczyna się we wrześniu, a kończy się w czerwcu przed letnimi
wakacjami. Jednocześnie materiał przeznaczony na poszczególne miesiące dokładnie pokrywa się z rokiem liturgicznym. To
gwarantuje aktualność przekazu i jednoczesne głębsze przeżycie tego, co w liturgii w konkretnym czasie się dzieje.
Na każdy miesiąc przygotowano propozycję czterech spotkań, z wyjątkiem miesięcy zimowych, kiedy przypada zimowa
przerwa międzysemestralna, czyli z wyjątkiem stycznia i lutego.
Znajdziemy tu swego rodzaju kompendium wiedzy liturgicznej
(tej historycznej i obecnie obowiązującej) dostosowane do poziomu i możliwości przyswajania przez ministrantów oraz ćwiczenia praktyczne (z wykorzystaniem metod aktywizujących,
również w formie zabawy), wzory modlitw, nabożeństw, a także elementy kierownictwa duchowego, choćby poprzez wyznaczenie na każdy miesiąc specjalnego zadania wypływającego
z dziesięciu zasad ministranta.
Autorzy niniejszego opracowania bardzo mocno pragną
podkreślić, że jest to propozycja. Korzystający z tych podpowiedzi pomieszczony w książce materiał mogą wykorzystywać
dość swobodnie, a nawet wybiórczo, zgodnie z własnym pomysłem i zapotrzebowaniem. Mam świadomość, że podobnych
propozycji jest więcej i że nie da się stworzyć jakiegoś jednego
idealnego programu pracy formacyjnej wśród ministrantów.
Wiele zależy od inwencji i zaangażowania samych opiekunów
i animatorów, od ich przygotowania liturgicznego i rozeznania
pedagogicznego. Jeśli okaże się, że jest to propozycja spełniająca w jakimś stopniu oczekiwania, już samo to będzie najlepszą
nagrodą za trud włożony w powstanie tej książki.
Króluj nam, Chryste!
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