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Ministrant krzyża (krucyferariusz) jak sama nazwa wskazuje, ministrant pełniący taką funkcje
jest odpowiedzialny za krzyż używany podczas procesji. Nie może być on nigdy brudny,
zakurzony ani też zniszczony.
Ministrant krzyża dba
również o miejsce, w którym krzyż się znajduje. Najważniejszą posługą jest noszenie krzyża
podczas procesji czy też Drogi Krzyżowej. Wielki Piątek jest dniem szczególnej posługi
ministrantów krzyża
.

Poprawność wykonywania posługi

Do procesji używa się tzw. krzyża procesyjnego. Krzyż ten jest umieszczony na specjalnym
drzewcu. Należy zwrócić uwagę na to, aby nieść go pionowo; nie przechylając na boki. Figurka
ukrzyżowanego Chrystusa zawsze jest zwrócona do przodu w kierunku pochodu procesji, tak jak twarz ministranta. Krzyż niesiemy zawsze dwiema rękami.
Biorąc do ręki krzyż całujemy go i niesiemy cały czas ze czcią. Kończąc posługę także całujemy
krzyż i umieszczamy w przeznaczonym dla niego miejscu.
Ministrant krzyża idzie w procesji pomiędzy ministrantami światła. Jeżeli przejście jest wąskie,
pozostaje on pół kroku za ministrantami światła - świece służą podkreśleniu znaczenia krzyża, a
nie pleców
krucyferariusza. Po dojściu procesji, ministrant krzyża ustawia
go w odpowiednim stojaku lub odnosi do zakrystii. Może także ustawić się z nim twarzą w
kierunku ludu w obrębie prezbiterium i tak pozostać przez całą mszę. Nie czyni wówczas
żadnych gestów liturgicznych.

Troska o krzyż

Zadaniem krucyferariusza jest również troska o krzyż. Interesuje się on najpierw wyglądem i
miejscem przechowywania krzyża procesyjnego. Nie może nieść w procesji krzyża
zakurzonego lub uszkodzonego. Dlatego musi go przygotować wcześniej. Krzyżowi okazuje się
zawsze największy szacunek. Umieszczamy go tylko i wyłącznie w przeznaczonym do tego
celu stojaku.

Uwagi
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1. Ze względu na godność znaku, posługa ministranta krzyża jest szczególnie zaszczytna.
2. Na określenie posługi ministranta krzyża używa się także nazwy "krucyferariusz" (łac.
"niosący krzyż"). Od tego słowa zaczerpnięty jest skrót (K) stosowany przy opisie zadań
ministranta krzyża w niniejszym Ceremoniale.
Opracowanie z Ceremoniału Posług Liturgicznych
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