
 

Ministranci.  

Ministranci to jedna z podstawowych grup w każdej parafii. Przynależność do tej grupy 

wymaga od kandydata wiele poświęcenia. W naszej parafii każdy ministrant ma obowiązkowe 

dwie służby w tygodniu, trzecią w niedzielę, a czwarte spotkanie to sobotnia zbiórka. Do tych 

podstawowych obowiązków dochodzą służby na Mszach św. pogrzebowych, ślubnych, czy 

jubileuszowych. Jest też służba na różnych nabożeństwach, jak Droga Krzyżowa, czy Gorzkie 

Żale. Uczestniczą także w odwiedzinach kolędowych. Chętni ministranci stają się również 

kantorami i lektorami. 

Nasza parafia liczy 39 Ministrantów, grono liczy 11 animatorów, 25 ministrantów szkół 

podstawowych i gimnazjum, oraz 3 kandydatów do grona ministrantów. 

"Ministrare" (z łac.) znaczy "służyć". 

Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo "ministrant" wskazuje 

szczególnie na służbę we Mszy świętej. 

 

Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świetej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. 

Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie 

tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! 

 

Ministrant przez swoje służenie pokazuje,że "uczestniczyć w liturgii" nie znaczy tak jak w kinie albo 

przed telewizorem tylko słuchać czy ogladać. 

"Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!  

 

 

 

 



Kto to jest ministrant? 

1.Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. 

Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy Świętej. 

2.Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są 

niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś 

przedstawić i wskazać na innąrzeczywistość. 

3.Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo 

liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawącałej parafii i wszystkich 

wiernych! 

Każdy ministrant powinien starać się osiągać doskonałość poprzez codzienne naśladowanie Chrystusa, modlitwę 

oraz pracowitość i sumienność. Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii" to znaczy 

także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując! 

 

Od kiedy istniejąministranci? 

Odpowiedź na to pytanie jest właściwie bardzo prosta: od kiedy w ogóle istnieje nabożeństwo. W narodzie 

izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni - pokolenie Lewiego. W powstającym Kościele 

apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernych. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich 

diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko co było do 

wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty. W ten sposób można w 

kilku słowach przedstawić ministrantów i nasządziałalność. Sama służba wymaga czasami od nas naprawdę 

bardzo wiele wyrzeczeń,ale mamy taką świadomość, że służymy samemu Bogu i ludziom i ta świadomość nas 

umacnia. Każdy z nas jest naprawdę bardzo dumny z tego co robi. Nasza służba polega na tym, aby przybliżyć 

ludziom ważność służenia. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, 

przygotowywać dary ofiarne, dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Chrystusowe. Dla nas bycie 

w LSO jest bardzo wielką radością, bo przez swoją służbę ukazujemy, że każde nabożeństwo jest nie tylko 

sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. 

 

Historia ministrantów: 

Początków ministrantury możemy się dopatrywać już za czasów Jezusa Chrystusa. W Ewangelii św. Jana 

czytamy: "Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Jezusa: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów 

jęczmiennych i dwie ryby (...). Jezus wziąłchleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym" (J 6, 8-9, 

11). Tak, więc ów "praministrant" usłużył samemu Zbawicielowi i w ten sposób uczestniczył w cudzie 



rozmnożenia chleba i ryb, który możemy uważać za zapowiedź Eucharystii. Faktem jest, że od początku 

chrześcijaństwa Biskup sprawował Najświętszą Ofiarę wraz z asystą liturgiczną. Na początku byli to diakoni. 

Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ukształtował się osobny urząd lektora. Był on sprawowany przez 

chłopców, którym stawiano wysokie wymagania moralne. Wspaniałe świadectwo lektorom tamtych czasów 

wystawił biskup Cyprian, męczennik z Kartaginy. W jednym ze swych listów opowiada o Aureliuszu, który 

odważnie bronił wiary i cierpiał z jej powodu.W późniejszych wiekach publiczne czytanie słowa Bożego 

zarezerwowane było wyłącznie dla osób przygotowujących się do kapłaństwa. W średniowieczu do Mszy 

Świętej usługująklerycy, a od Soboru Trydenckiego (1545r.) ministranci. W oficjalnych dokumentach Kościoła 

wzmiankę na ten temat znajdujemy dopiero w "Mediator Dei" Piusa XII z 1947 r. Zapewne starsi pamiętają 

jeszcze Msze Święte odprawiane w języku łacińskim, gdzie ksiądz był odwrócony tyłem do ludzi. Wówczas 

służyło tylko dwóch ministrantów, zaś prezbiterium było oddzielone od reszty świątyni. Dopiero Sobór 

Watykański II (1962-1965) zajął się reformą liturgii i powróciłdo starej tradycji Kościoła. Podkreślił rolę ludzi 

świeckich w sprawowaniu kultu Bożego i powierza na nowo funkcję lektora także osobom świeckim nie 

posiadających święceń. Liczny udział ministrantów i lektorów w liturgii wymaga jednak odpowiedniej troski o 

należyte przygotowanie ich do wykonywanych funkcji. 

Nasi patronowie 

 

 Św. Tarsycjusz 

 Św. Stanisław Kostka 

 Św. Alojzy Gonzaga 

 Św. Jan Berchmans 

 Św. Dominik Savio 

 Św. Tarsycjusz 

Nie wiele wiemy o świętym Tarsycjuszu, ale wystarczająco do tego, 

aby go uznać za męczennika Eucharystii. Był młodym Rzymianinem, 

akolitą, należącym do otoczenia papieża Stefana I, późniejszego 

męczennika. Posługa akolity była wtedy jednym ze święceń niższych, 

które dawało prawo klerykom usługiwania do Mszy św., a więc 

pełnienia tej zaszczytnej funkcji, którą obecnie sprawują ministranci. Za 

cesarza Decjusza (249-251) nastąpiły jedne z najkrwawszych 

prześladowań chrześcijan. Więzienia zapełniły się chrześcijanami. 

Ograniczono też możliwości widywania się z uwięzionymi. Wskutek 

tego umacnianie uwięzionych chrześcijan Komunią św. przed ich 

męczeńską śmiercią stało się prawie niemożliwe. 

 Każdy odważny kapłan, diakon czy dorosły chrześcijanin, gdy szedł do 

więzienia z Komunią św., narażał się na rozpoznanie i areszt, nie osiągnąwszy nawet celu. W tej 

sytuacji Tarsycjusz, chłopiec prawdopodobnie około dziesięcioletni, okazał gotowość chodzenia do 

więzienia z Chrystusem Eucharystycznym, sądząc, że z powodu młodego wieku uda mu się 

niepostrzeżenie dotrzeć do braci i sióstr skazanych na śmierć męczeńską. Czynił tak zapewne wiele 

http://www.lso-tegoborze.y0.pl/tarsycjusz.php
http://www.lso-tegoborze.y0.pl/kostka.php
http://www.lso-tegoborze.y0.pl/gonzaga.php
http://www.lso-tegoborze.y0.pl/berchmans.php
http://www.lso-tegoborze.y0.pl/dominik.php


razy. Pewnego dnia, gdy szedł z Najświętszym Sakramentem ukrytym na piersiach, pogańscy 

rówieśnicy zaczęli zachęcać go, aby przyłączył się do wspólnej zabawy. On jednak zaczął uciekać 

przed nimi. Kiedy spostrzegli, że coś przyciska do piersi, zaczęli go gonić, aby sprawdzić co to 

takiego. Broniącego się powalili na ziemię, kopali i obrzucali kamieniami. Wyrwał go z ich rąk 

przechodzący obok żołnierz rzymski Kwadratus, chrześcijanin, ale po zaniesieniu do domu chłopiec 

zmarł na skutek zadanych mu ran. Został męczennikiem Eucharystii. Wydarzenie to miało miejsce 

prawdopodobnie w 250 roku. Ciało Świętego zostało pogrzebane na cmentarzu św. Kaliksta obok 

szczątków papieża św. Stefana I, który w kilka lat po nim poniósł śmierć męczeńską (+257). Papież 

Damazy I (+384) męczeństwo św. Tarsycjusza opisał wierszem.Świętego Tarsycjusza czczono 

początkowo w taki sam sposób jak innych męczenników. Obchodzono rocznice jego narodzin dla 

nieba przy jego grobie, w katakumbach św. Kaliksta. Nie znalazł się wśród świętych, którzy cieszyli 

się wyjątkowym kultem. Przy wielkiej ilości męczenników w Rzymie nie każdy mógł być usytuowany 

w pierwszym szeregu. Jednak papież Damazy I porównywał go ze św. Szczepanem, należącym do 

świętych najbardziej popularnych. Najstarsze księgi liturgiczne, pochodzące z przełomu VII/VIII w., 

nie zawierały wzmianki o św. Tarsycjuszu. Pod datą 15 sierpnia umieścił go Adon z Vienne (+875) w 

opracowanym przez siebie martyrologium (odtąd w Martyrologium romanum figuruje on zawsze pod 

datą 15 sierpnia). W dniu tym obchodzona jest jednak przede wszystkim uroczystość Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny. Św. Tarsycjusz musiał więc pozostać w cieniu. W księgach liturgicznych 

do dnia dzisiejszego nie ma on swojego formularza. Relikwie św. Tarsycjusza w 1675 r. przeniesiono 

do Neapolu, gdzie umieszczono je w osobnej kaplicy przy Bazylice św. Dominika. Część jego relikwii 

w specjalnej trumience znajduje się w salezjańskim kolegium w Rzymie przy via Appia Antica. 

Szczególne nabożeństwo do św. Tarsycjusza żywił wybitny kardynał angielski Wiseman, który w 

1855 r. ku jego czci ułożył specjalny utwór poetycki pod tytułem Fabiola. W 1939 roku, ku czci 

świętego Tarsycjusza, architekt Rossi zbudował w Rzymie piękną świątynię. W słynnym Luwrze 

znajduje się rzeźba dłuta A. Falguiere, przedstawiająca świętego Tarsycjusza w pozycji leżącej - w 

chwili konania przyciska on Najświętszy Sakrament do serca. We Włoszech św. Tarsycjusz wciąż 

cieszy się szczególną czcią jako patron różnego rodzaju kółek eucharystycznych. Na początku XX w., 

za papieża św. Piusa X, obrano go za patrona Włoskiej Młodzieży Akcji Katolickiej. W ikonografii 

św. Tarsycjusz przedstawiany jest jako ten, który na swojej piersi niesie Najświętszy Sakrament, 

ochraniając Go swoimi rękami. Po reformie kalendarza liturgicznego wspomnienie św. Tarsycjusza 

przeniesiono na 21 listopada. 

Święty Tarsycjuszu, Patronie i wzorze nasz, 

Ty niosłeś Jezusa na sercu i w sercu jako największy swój skarb. 

Cześć i miłość Jezusa promieniowały z Twojego oblicza 

i dla Niego oddałeś radośnie swe młode życie. 

I my chcemy nosić Jezusa w swym sercu. 

Chcemy ze czcią i miłością chodzić wokół Jego ołtarza. 

Chcemy nieść Jezusa do domu, 

do szkoły i wszędzie przez dobry przykład. 

Pomóż nam i spraw, abyśmy całym życiem 

tylko Jemu służyli i do Niego należeli. 

Amen. 

 

Św. Stanisław Kostka 



 

Doroczną pamiątkę św. Stanisława obchodzi Kościół w 

Polsce 13 listopada. W roku 1974 wspomnienie św. 

Stanisława, patrona dzieci i młodzieży, przeniesiono na 18 

września, by na progu nowego roku szkolnego uprosić dla 

nich błogosławieństwo. Stanisław Kostka herbu Dąbrowa 

urodził się 1550 r. w Rostkowie k. Płocka jako syn 

kasztelana zakroczymskiego. Miał trzech braci i dwie 

siostry. Rodzice wychowywali swoje dzieci w dyscyplinie, 

uczyli pobożności, uczciwości i skromności. Do 14 roku 

życia Stanisław pobierał nauki w domu rodzinnym. Na 

dalszą naukę został wysłany wraz z bratem Pawłem do 

Wiednia. Początkowo nauka młodzieńców szła trudno, ale 

pod koniec trzeciego roku należał do najlepszych uczniów. Władał płynnie językiem 

ojczystym, niemieckim, łacińskim i trochę greckim. Trzy lata pobytu w Wiedniu - to okres 

rozbudzonego życia wewnętrznego w życiu Stanisława, który znał wówczas tylko trzy drogi: 

do kolegium, kościoła i domu. Wolny czas spędzał na modlitwie, lekturze oraz zadawaniu 

sobie pokuty łącznie z biczowaniem się. Taki tryb życia nie podobał się bratu, wychowawcy i 

kolegom. Uważali to za rzecz niemoralną, a nawet niebezpieczną dla zdrowia. Dlatego w 

dobrej wierze usiłowali słowem a nawet biciem wyleczyć go i skierować na drogę 

normalnego postępowania. Intensywne życie wewnętrzne, nauka i praktyki pokutne tak 

osłabiły młody organizm chłopca, że ciężko zachorował. 

Według relacji św. Stanisława - kiedy był bardzo chory, a nie mógł otrzymać Wiatyku, gdyż 

właściciel domu nie chciał wpuścić katolickiego kapłana, wtedy św. Barbara, patronka dobrej 

śmierci, nawiedziła jego pokój i przyniosła mu ów Wiatyk. Również w tej chorobie zjawiła 

się Świętemu Matka Boża, od której doznał cudownego uleczenia. Zaraz po uzdrowieniu 

postanowił wstąpić do jezuitów. Niestety ojciec Stanisława nie wyraził zgody - Stanisław 

zdobywa się na heroiczny czyn, organizuje ucieczkę do Augsburga, aby tam wstąpić do 

zakonu jezuitów. W ucieczce pomaga mu jezuita Franciszek - Antoni, dał Stanisławowi list 

polecający go do prowincjała Piotra. Jego podróż do Augsburga, a potem do Dylingi, obrosła 

wieloma legendami. Faktem jest jednak, że spowiednik przyszłego świętego zeznał, iż jego 

penitent zwierzył mu się, iż w drodze otrzymał Komunię św. z rąk anioła, gdyż nie mógł jej 

przyjąć w kościele protestanckim. 

Ołtarz poświęcony Św. Stanisławowi znajduje się w krakowskiej bazylice Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. Rzeźba nad ołtarzem przedstawia Św. Stanisława przyjmującego Komunię 

Św. z rąk anioła. W dolnej części ołtarza (na antependium) umieszczony jest wizerunek herbu 

Dąbrowa. 

W Augsburgu nie zastał prowincjała, udał się więc do Dylingi. Cała trasa z Wiednia do 

Dylingi wynosiła ok. 650 km. Trafił na moment krytyczny. Oto dwaj zakonnicy z Polski 

rzucili habit i przeszli na protestantyzm. W takiej sytuacji o przyjęciu Polaka nie było mowy, 

ale po długiej dyskusji Stanisław został przyjęty na pomocnika do kuchni. Po kilku 

tygodniach doceniono jego pokorę, pracowitość i pobożność i skierowano wraz z dwoma 

innymi kandydatami do Rzymu. Całą trójkę umieszczono w nowicjacie przy kościele św. 

Andrzeja. Stanisław wnet zwrócił na siebie uwagę pokorą i pobożnością oraz umysłem. A 

jednak nie było dane młodzieniaszkowi zaznać błogiego spokoju. Ojciec Stanisława 

postanowił za wszelką cenę wydostać syna z klasztoru, ale modlitwa Świętego sprawiła, że 

przełożeni zakonu pozwolili młodzieńcowi wiosną 1568 r. złożyć śluby zakonne. Był to 

najszczęśliwszy dzień w życiu Stanisława. Nagle 13.08 młody zakonnik zachorował. W 

wigilię Wniebowzięcia NMP zemdlał, a z ust zaczęła się sączyć krew. Była północ, kiedy 



zaopatrzono chorego na drogę do wieczności. Ojciec Warszewicki naoczny świadek zeznał, 

że gdy podano mu różaniec, nagle twarz Stanisława zajaśniała tajemniczym blaskiem, gdy 

ktoś zapytał, czy może sobie czegoś życzy, odparł: "Widzę NMP z orszakiem świętych, który 

po mnie przychodzą". Kilka minut po północy 15.08.1568 r. św. Stanisław przeszedł do 

wieczności. Koledzy Jego powiadali, że zawsze prosił NMP, aby umarł w dzień 

Wniebowzięcia NMP. Prośba została spełniona. 

Wieść o pięknej śmierci polskiego młodzieniaszka lotem błyskawicy rozeszła się po Rzymie. 

Wbrew zwyczajowi zakonu zwłoki młodzieńca przystrojono kwiatami, a ciało włożono do 

drewnianej trumny, co również w tamtych czasach w zakonie było rzadkim wyjątkiem. Na 

obrzędy pogrzebowe przybył do Rzymu brat Paweł. W dwa lata później, gdy otwarto trumnę 

Stanisława, znaleziono Jego ciało nietknięte rozkładem. 

W 1605 r. papież Paweł V zezwolił na zawieszenie obrazu Stanisława w kościele św. 

Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. Papież Klemens XI wydał dekret kanonizacyjny, a samego 

aktu kanonizacji dokonał jego następca Benedykt XIII w 1726 r. 200 lat później w 1926 r. 

sprowadzono do Polski część relikwii Świętego. W uroczystościach wziął udział sam 

prezydent państwa Ignacy Mościcki. Relikwia głowy św. Stanisława znajduje się w 

nowicjacie jezuitów w Gorhein. Ciało spoczywa w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w 

Rzymie w jego ołtarzu po lewej stronie. Wielu polskich pielgrzymów po złożeniu hołdu 

Namiestnikowi Chrystusa udaje się do tego kościoła, by pokłonić się szczątkom polskiego 

świętego. Św. Stanisławowi przypisuje naród polski zwycięstwo odniesione nad Turkami pod 

Chocimiem w 1621 r. W tym dniu 10 X o. Oborski jezuita widział św. Stanisława Kostkę w 

obłokach, jak błagał Matkę Bożą o zwycięstwo nad Turkami. Przed cudownym obrazem św. 

Stanisława w katedrze lubelskiej modlił się król Jan II Kazimierz, przypisując jego 

orędownictwu zwycięstwo odniesione pod Beresteczkiem w 1651 roku. Do grobu i celi św. 

Stanisława pielgrzymował 13.11.1962 r. papież Jan XXIII. Również w tym miejscu 

wielokrotnie modlił się kard. Karol Wojtyła, a później - 13.11.1988 r. papież Jan Paweł II. W 

Polsce jest ponad sześćdziesiąt kościołów których patronem jest Św. Stanisław Kostka. W 

Krakowie piękny ołtarz poświęcony Św. Stanisławowi znajduje się w bazylice Najświętszego 

Serca Pana Jezusa (kościół księży Jezuitów przy ul. Kopernika). Rzeźba nad ołtarzem 

przedstawia Św. Stanisława przyjmującego Komunię Św. z rąk anioła. W dolnej części 

ołtarza (na antependium) umieszczony jest wizerunek herbu Dąbrowa.  

Źródło: http://www.koc.pl/swkostka.htm 

 

Św. Alojzy Gonzaga 

Alojzy urodził się 9 marca 1568 r. koło Mantui jako 

najstarszy syn z ośmiu synów margrabiego Ferdynanda 

di Castiglione. Ojciec pokładał w nim duże nadzieje. 

Urodził się jednak bardzo wątły, a matce groziła przy 

porodzie śmierć. Rodzice więc uczynili ślub 

pielgrzymki do Loreto, jeśli matka i syn wyzdrowieją. 

Tak się też stało. Ojciec marzył o laurach rycerskich dla 

syna. W tym właśnie czasie flota chrześcijańska 

odniosła świetne zwycięstwo nad Turkami pod Lepanto 

(1571). Ojciec Alojzego brał udział w wyprawie. 

Dumny ze zwycięstwa ubrał swojego trzyletniego syna 

w strój rycerza i paradował z nim w fortecy nad rzeką 



Padem ku radości żołnierzy. Kiedy ojciec podążył na wyprawę wojenną do Tunisu (1573), 

pięcioletni Alojzy wrócił pod opiekę matki. 

Kiedy Alojzy miał 7 lat, przeżył swoje "nawrócenie", jak sam twierdził. Poczuł nicość ponęt 

tego świata i wielką tęsknotę za Panem Bogiem. Odtąd duch modlitwy, otrzymany od matki, 

wzrósł w nim jeszcze silniej. Codziennie z budującą pobożnością odmawiał na klęczkach 

oprócz normalnych pacierzy rannych i wieczornych siedem psalmów pokutnych i oficjum do 

Matki Bożej. Ojciec był z tego niezadowolony. Po swoim powrocie z wyprawy wziął syna do 

Florencji na dwór wielkiego księcia Franciszka Medici, by tam nabył manier dworskich. 

Alojzy jednak najlepiej czuł się w słynnym sanktuarium, obsługiwanym w Florencji przez 

serwitów, w kościele Annuntiata. Tu też przed ołtarzem Bożej Matki złożył ślub dozgonnej 

czystości. Jak głoszą jego żywoty, w nagrodę miał otrzymać przywilej, że nie odczuwał pokus 

przeciw anielskiej cnocie czystości. 

W 1579 r. ojciec Alojzego został mianowany gubernatorem Monferrato w Piemoncie. 

Przenosząc się na tamtejszy zamek, zabrał też ze sobą Alojzego. W następnym roku, z 

polecenia papieża Grzegorza XIII, wizytację kanoniczną diecezji Brescia odbywał św. Karol 

Boromeusz. Z tej okazji udzielił Alojzemu pierwszej Komunii świętej. Jesienią tegoż roku 

(Alojzy miał wówczas 12 lat) rodzice chłopca przenieśli się do Madrytu, gdzie na dworze 

królewskim spędzili wraz z Alojzym dwa lata. Alojzy nadal pogłębiał w sobie życie 

wewnętrzne przez odpowiednią lekturę. Rozczytywał się w dziełach św. Piotra Kanizego i w 

Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego. Modlitwę swoją przedłużał do pięciu godzin dziennie. 

Równocześnie kontynuował swoje studia. 

Wreszcie zdecydował się Święty na wstąpienie do zakonu jezuitów. Kiedy ojcu wyjawił 

swoje postanowienie, ten wpadł w gniew, ale stanowczy Alojzy nie ustąpił. Na korzyść swego 

brata, Rudolfa, zrzekł się prawa do dziedzictwa i udał się do Rzymu. W drodze zatrzymał się 

kilka dni w Loreto. 25 listopada 1585 roku wstąpił do nowicjatu jezuitów w Rzymie. Jak sam 

wyznał, praktyki pokutne, które zastał w zakonie, były znacznie lżejsze od tych, jakie sam 

sobie nakładał. Cieszył się jednak bardzo, że miał okazję do ćwiczenia się w wielu innych 

cnotach, do jakich mu zakon dawał okazję. 

Jesienią 1585 r. Alojzy uczestniczył w publicznej dyspucie filozoficznej w słynnym 

Kolegium Rzymskim, gdzie olśnił wszystkich subtelnością i siłą argumentacji. Zaraz potem 

otrzymał święcenia niższe i został skierowany przez przełożonych na studia teologiczne. Był 

na trzecim roku studiów, kiedy we wrześniu 1589 roku przybył do Kolegium Rzymskiego św. 

Robert Bellarmin; wezwał on Alojzego, by powrócił do Castiglione i pojednał swojego brata 

Rudolfa z ojcem, który chciał wydziedziczyć syna tylko za to, że ten odważył się wejść w 

związki małżeńskie z osobą niższego stanu. Po załagodzeniu sporu Alojzy wrócił do Rzymu 

na czwarty rok studiów teologicznych, który miał zakończyć święceniami kapłańskimi 

(1590). 

Wyroki Boże były jednak inne. W latach 1590-1591 Rzym nawiedziła epidemia dżumy. 

Alojzy prosił przełożonych, by mu zezwolili posługiwać zarażonym. Wraz z innymi 

klerykami udał się na ochotnika do szpitala św. Sykstusa oraz do szpitala Matki Bożej 

Pocieszenia. Wyczerpany studiami i umartwieniami organizm kleryka uległ zarazie. Alojzy 

zmarł jako kleryk, bez święceń kapłańskich, 21 czerwca 1591 r. w wieku zaledwie 23 lat. 

Sława świętego Alojzego była tak wielka, że już w roku 1605 papież Paweł V ogłosił go 

błogosławionym. Kanonizacja jednak odbyła się dopiero w roku 1726. Dokonał jej papież 

Benedykt XIII wraz z kanonizacją św. Stanisława Kostki. Tenże papież ogłosił w 1729 św. 

Alojzego patronem młodzieży zwłaszcza studiującej. W 1926 roku papież Pius XI ogłosił św. 

Alojzego patronem młodzieży katolickiej. Jego relikwie spoczywają w kościele Św. Ignacego 

w Rzymie. Szczególnym nabożeństwem do świętych Stanisława Kostki i Alojzego Gonzagi 

wyróżniał się św. Robert Bellarmin. Miał on ich wizerunki w swoim pokoju. Niemniej 

serdecznym nabożeństwem do św. Alojzego wyróżniał się św. Jan Bosko. Ku jego czci 



obchodził nabożeństwo 6 niedziel, przygotowujących do uroczystości św. Alojzego, którą 

obchodził bardzo uroczyście. Drugie z kolei swoje Oratorium w Turynie nazwał właśnie jego 

imieniem.W ikonografii św. Alojzy przedstawiany jest w sutannie jezuickiej, w białej komży 

z szerokimi rękawami. Jego atrybutami są: czaszka, Dziecię Jezus w ramionach, mitra 

książęca u stóp, krzyż, lilia, czaszka. 
Źródło: http://sanctus.ovh.org/sanc/swieci/sw_AlojzyGonzaga.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Św. Jan BerchmansJan 

Berchmans urodził się 13 marca 1599 roku w Diest, 

miejscowości położonej na terenie dzisiejszej Belgii. 

Przyszedł na świat w rodzinie średnio zamożnej, jako 

najstarszy z pięciu synów. Jego ojciec był garbarzem i 

handlarzem skór, a także szewcem, matka zaś jego, 

Elżbieta, była córką burmistrza Handriana van den 

Hove. "Najczęściej można było go widzieć w kościele, 

a najrzadziej na ulicy" - mówił o Janku jego nauczyciel. 

"Był tak czysty i solidny, że młodzieńcze wady nie 

miały do niego przystępu". Z powodu jego niewinności 

i szczerej pobożności, ludzie nazywali go aniołem. Na 

usilne prośby chłopca rodzice zgodzili się zapłacić za 

jego naukę. Jednak na skutek choroby matki musiał 

przerwać studia. Dopiero dzięki finansowej dotacji 

miejscowego proboszcza Piotra van Emmericka, mógł 

on kontynuować rozpoczęte nauki. Od młodego wieku 

czuł powołanie do stanu duchownego. Warunki materialne rodziny, a potem śmierć matki 

utrudniały mu pójście drogą powołania. Dzięki opiece różnych kapłanów i własnej pracy 

zdobył potrzebne wykształcenie w Kolegium Jezuitów w Mechelen (1615 r.). W tym czasie 

jego owdowiały ojciec został wyświęcony na kapłana (1618 r.). Jan wstąpił do nowicjatu 



jezuitów, a ze względu na jego duże zdolności w 1618 roku wysłano go na studia do Rzymu. 

O. Korneliusz Lapide (+ 1637), znany z komentarzy do ksiąg Pisma Świętego, tak 

podsumował swoje wrażenia z obserwacji Jana Barchmansa: "U Jana uderza mnie jego 

dziewiczy urok, jego towarzyskość i miłe usposobienie, które sprawiły, że drogim był dla 

wszystkich; oblicze jego było klarowne i proste, podobnie jak jego mowa. Do każdego 

odnosił się ze czcią, gotów zawsze do usług. Na jego obliczu gościł zawsze przyjazny 

uśmiech, którego nawet śmierć nie zdoła zgasić". Przez swoje życie odznaczał się także 

szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. W czasie studiów w Rzymie 

zapadł poważnie na zdrowiu. Ciężko zachorował, a wycieńczony organizm nie był w stanie 

się obronić. Na śmiertelnym łożu brał różaniec w ręce, krzyż, reguły zakonne i mówił: "Z tym 

chętnie umrę". Zmarł 13 sierpnia 1621 roku, mając 22 lata. Był bliski dojścia do 

upragnionego kapłaństwa. Był wzorem w zachowaniu reguły zakonnej, a jego pragnieniem 

było odtworzyć wzór, jaki zostawił św. Alojzy Gonzaga, który zmarł wcześniej w opinii 

świętości. Zasady według św. Jana Berchmansa: 

1. Serce moje jedynie bezpiecznym żyć może, gdy wytrwa w szczerej, dziecięcej miłości 

ku Matce Bożej. 

2. Mało mówić, dużo czynić. 

3. Wielce sobie ważyć drobne sprawy. Najdoskonalszą rzeczą jest zacząć od 

najmniejszych rzeczy. 

4. Jeśli nie dojdę do świętości za młodu, nigdy nie będę świętym. 

5. Myśl, żebyś Panu Bogu się podobał, a Pan Bóg o tobie myśleć będzie. 

6. Sumiennie dopilnuję punktualnego rannego wstawania. 

7. Kto nie docenia modlitwy, nie wytrwa w pobożności. 

8. Wszystko, co czynisz, czyń z wielką starannością. 

9. Cierpliwość koroną wszelkich cnót. 

10. Nie czyń nigdy tego, co ci się w drugich nie podoba; ale to, co się w nich podoba. 

Święty Jan Berchmans przedstawiany jest na obrazach w sutannie jezuickiej. W Kościele 

pamiątka św. Jana Berchmansa obchodzona jest 13 sierpnia. 

Święty Janie Berchmansie, 

racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba. 

Wypraszaj mi światło i dar rady w wątpliwościach, 

siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach. 

Kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom, 

a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego. 

Dopomóż mi, abym do końca wiernie służył Bogu, 

jak Ty służyłeś. 

Amen. 

 

Św. Dominik Savio 

Wśród świętych męczenników Kościół czci nawet 

niemowlęta (por. obchodzone 28 grudnia święto 

świętych Młodzianków, wymordowanych przez 

Heroda). Jednak wyznawcom stawia wymagania: 



powinni osiągnąć chrześcijańską dojrzałość i praktykować cnoty w sposób heroiczny. 

Zasadniczo tylko dorośli są w stanie je wypełnić. 

Jednak w roku 1954 kanonizowany został jako wyznawca chłopak zaledwie piętnastoletni - 

Dominik Savio, Włoch, wychowanek św. Jana Bosco. 

Św. Dominik Savio urodził się w pobliżu Turynu 2 kwietnia 1842. Miał zaledwie siedem lat, 

gdy po raz pierwszy przyjął Komunię Świętą. Było to wydarzenie wyjątkowe, ponieważ w 

owych latach nie uznawano jeszcze praktyki Wczesnej Komunii Świętej. 

W swej książeczce do nabożeństwa Dominik umieścił w dniu I Komunii Świętej następujące 

postanowienia: 

1. Będę się często spowiadał i przystępował do Komunii Świętej ilekroć zezwoli mi na to 

mój spowiednik; 

2. Będę święcił dzień święty; 

3. Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja; 

4. Raczej umrę, niż zgrzeszę. 

Gdy miał dwanaście lat spotkał św. Jana Bosco. Niemal od razu zaistniała między nimi 

szczególna więź duchowa. 

Kiedy pewnego razu św. Jan Bosco wygłaszał swoim 

podopiecznym kazanie, w którym przypominał, że 

wszyscy powołani są do świętości, że świętość nie jest 

czymś przekraczającym ludzkie możliwości, a w 

niebie czeka wielka nagroda, św. Dominik oznajmił: 

"Czuję potrzebę i pragnienie, aby zostać świętym. Nie 

myślałem nigdy, że jest to takie łatwe. Muszę zostać 

świętym" i dodał: "Niech mi ksiądz w tym 

dopomoże". 

Dominik miał niezwykle pozytywny wpływ na 

otoczenie. Potrafił na przykład podczas zabawy 

zaprowadzić całą grupę chłopców na chwilę modlitwy 

do kaplicy. Zachęcał kolegów do rywalizacji w 

pełnieniu dobrych uczynków. 

Jesienią 1856 roku stwierdzono u Dominika 

zaawansowaną chorobę płuc. Musiał opuścił 

"oratorium" Jana Bosco. Po kilkumiesięcznych 

cierpieniach w domu zmarł 9 marca 1857 roku. Papież Pius XI w roku 1933 wydał dekret o 

heroiczności jego cnót. Nazwał go wtedy "małym świętym", który jednak był "gigantem 

ducha". 

W roku 1950 Dominik Savio został beatyfikowany, a cztery lata później kanonizowany przez 

Piusa XII. 

Źródło: http://free.of.pl/s/swdominik/savio1.htm 
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Modlitwa ministranta 

Panie Jezu Chryste, 

Ty wezwałeś mnie, 

abym szedł za Tobą drogą do Ojca. 
Chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie. 

Bądź światłem, które mnie oświeca. 

Bądź siłą, która mnie napełnia. 

Bądź moim Mistrzem, którego kocham i za którym idę. 

Wyryj głęboko w moim sercu Twoje słowo, 

Naucz mnie patrzeć na Twój przykład. 

Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbiał Ojca. 

I służył braciom tak, jak Ty nakazałeś. 

Wybaw mnie od grzechu. 

Przełam we mnie to, co się Tobie opiera. 

Daj mi Ducha Twego i dozwól, 

aby Obietnica Twoja wypełniła się we mnie. 

Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie, 

w miłości Ducha Świętego, 

ku chwale Ojca. 

AMEN. 

                                

 

 

„ KRÓLUJ NAM CHRYSTE ZAWSZE I WSZĘDZIE.” 


