
Zasady ministrantów parafii MB Królowej Aniołów 

w Tychach-Wilkowyjach 

 

Przynależność do grona ministrantów 

 

1. Ministranci tworzą wspólnotę. Szanują innych, w tym też siebie 

nawzajem bez względu na wiek i staż posługi. 

 

2. Przynależność do wspólnoty ministrantów jest dobrowolna, za 

zgodą rodziców (opiekunów). 

 

3. Nad ministrantami czuwa ksiądz opiekun i ewentualni ustanowieni 

animatorzy. Troszczą się oni o właściwe funkcjonowanie wspólnoty. 

 

4. Zgłoszenie chęci służby ma miejsce zasadniczo we wrześniu. Po 

okresie próbnym następuje staż kandydacki, a po około roku rzetelnej 

służby uroczyste włączenie do grona ministrantów. 

 

5. Ministrant, który chce zrezygnować ze służby, powinien zgłosić to 

opiekunowi. Ministrant, który notorycznie łamie zasady i uchyla się 

od służby, może być ukarany miesięcznym zawieszeniem lub 

usunięciem. 

 

6. Ofiary zbierane na kolędzie służą całej wspólnocie, zwłaszcza 

organizowaniu wyjazdów czy spotkań, fundowaniu nagród itp. Ich 

część otrzymują ministranci jako nagrodę za służbę. 

 

Posługa ministranta 

 

1. Ministranci służą według ustalonego planu. Plan niedzielny opiera 

się na podziale na grupy, które cyklicznie zmieniają godzinę służby. 

W tygodniu jest plan stały i dotyczy tylko ministrantów młodszych. 

 

2. Grupa, która służy w niedzielę na 16, przychodzi też na ewentualne 

nabożeństwo. Nabożeństwa w tygodniu są nieobowiązkowe. 

 

3. Ministranci są zobowiązani do udziału w sobotniej zbiórce o 10. 

Pod nieobecność opiekuna zbiórkę prowadzą starsi ministranci. 



4. Usprawiedliwienia nieobecności i ustalenia zmian w planie służby 

są zgłaszane opiekunowi najpóźniej w sobotę na zbiórce. 

 

5. Ministrant jest gotowy do służby 10 minut przed rozpoczęciem 

Mszy. Jeśli przyjdzie później, może służyć, ale nie dostaje punktów. 

Nie wolno przychodzić do ołtarza po rozpoczęciu Mszy. 

 

6. Przed Mszą ministranci ustalają między sobą podział funkcji. Spory 

rozstrzyga ministrant najstarszy stażem. Każdy ministrant wykonuje 

jakąś posługę (chyba że ministrantów jest więcej niż posług). 

Ministrant, który przyszedł później niż 10 minut przed Mszą, może 

wykonywać tylko funkcje niewymagające przygotowania. 

 

7. Jeśli ministrant samowolnie zmieni porę obecności na Mszy 

niedzielnej, może na niej służyć, ale jest to traktowane jak 

opuszczenie służby wyznaczonej. 

 

8. Ministrant, służąc do Mszy, dba o schludny wygląd (czysta komża 

lub alba, właściwe ubranie, umyte ręce itp.). 

 

9. Za porządek w zakrystii odpowiadają wszyscy ministranci, którzy 

służą na danej Mszy, pod kierunkiem najstarszego z nich. Za bałagan 

odejmuje się punkty. 

 

10. Przez cały rok ministranci gromadzą punkty, na podstawie których 

są nagradzani. 

 

Szczegółowe zasady punktacji: 

Msza wyznaczona (według planu)  2  -4 

nabożeństwo przy Mszy w niedzielę o 16 1  -2 

Msza dodatkowa     3 

ślub, pogrzeb      4 

nabożeństwo dodatkowe    2 

zbiórka       1  -2 

punkty za postawę    od 1 do 5 od -1 do -5 

 

Przyznanie lub odjęcie punktów za postawę należy do księdza, po 

konsultacji z kościelnym, szafarzem, organistą. 


