
Regulamin Ministrantów 

Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie 

 

Przynależność do Liturgicznej Służby Ołtarza jest zaszczytem. Dlatego też jej członkom 

stawiane są różne wymagania. Przepisy zawarte w tym regulaminie zobowiązują każdego 

ministranta do ich przestrzegania. Wypełnianie regulaminu przyczyni się do upiększenia 

oprawy liturgicznej w naszej parafii. 

 

Uwagi ogólne 

 

1. Kandydatem może zostać chłopiec, który jest dobrym uczniem i uczynnym kolegą, 

dającym przykład chrześcijańskiego zachowania w kościele, w szkole, w domu rodzinnym i 

we wszystkich środowiskach w których życiu uczestniczy. 

2. Ministrantem, zostaje kandydat który wcześniej odbył odpowiednią formację zakończoną 

pozytywnym wynikiem egzaminu. 

3. Ministrantem starszym zostaje osoba która ukończyła klasę szóstą Szkoły Podstawowej  

4. Ministranci służący przy ołtarzu, powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze 

przyjąć Najświętszy Sakrament. 

5. Ubiór osobisty i strój liturgiczny: 

a) Każdy ministrant ma obowiązek być ubranym stosownie do pełnionej służby tzn. długie 

spodnie, koszulka przynajmniej zakrywająca ramiona i skarpetki zakrywające kostki 

– w czasie świąt i uroczystości obowiązuje ubiór elegancki, 

– kościół to nie boisko, należy przyjść czystym i w odpowiednim obuwiu. 

b) Odpowiednie stroje są przeznaczone dla: 

– kandydatów – szarfa, 

– ministrantów – komża i pelerynka, 

– ministrantów starszych – komża, 

– lektorów – alba i cingulum w odpowiednim kolorze liturgicznym, 



6. Ministranci przychodzą do służenia minimum 15 minut przed Msza Świętą lub 

nabożeństwem i słuchają poleceń księdza oraz osoby pełniącej funkcje w zakrystii. 

7. Ministrantów obowiązuje zasada hierarchii oraz starszeństwa wynikająca z ilości lat 

będących w wspólnocie ministranckiej - lektor, ministrant starszy, ministrant młodszy, 

kandydat. 

 

Służba liturgiczna 

 

1. Służba liturgiczna odbywa się według wyznaczonego planu służb. Każdy ministrant jest 

zobowiązany do pełnienia służby w tym czasie. Ministrant nieobecny na służbie, zbiórce, 

formacji jest zobowiązany do usprawiedliwiania się księdzu opiekunowi. 

2. Ministranci przy ołtarzu zachowują odpowiednie postawy, nie rozglądają się i nie 

rozmawiają. Wszyscy posługujący biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii 

na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności. 

3. W zakrystii ministranckiej, przed modlitwą, najstarszy stażem ministrant wyznacza 

funkcje pełnione w czasie liturgii. 

 

Modlitwa przed i po służeniu 

 

1. Ministranci ustawiają się do służenia 5 minut przed Mszą lub nabożeństwem zachowując 

ciszę i skupienie wzbudzając intencję Mszy Świętej. Nawet wtedy, gdy jeszcze nie ma 

kapłana, ministranci i lektorzy sami odmawiają modlitwę przed służeniem, rozpoczynając ją 

znakiem krzyża.  

2. Po Mszy świętej posługujący odmawiają modlitwę, kończąc ją znakiem krzyża. 

Warto, aby ministrant umiał obydwie modlitwy odmawiać z pamięci.  

 



10 zasad ministranta 

 

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki. 

2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach. 

3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem. 

4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże. 

5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią. 

6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość. 

7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie. 

8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa. 

9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej. 

10. Ministrant modli się i służy jej rzetelną pracą. 

 

Obowiązki ministranta 

 

1. Obecność na zbiórkach w wyznaczonym terminie. 

2. Uczestniczenie w służbach według wyznaczonego planu. 

3. Czytanie ogłoszeń wywieszonych na tablicy w zakrystii ministranckiej. 

4. Zachowywanie ciszy w zakrystii.  

5. Szanowanie strojów liturgicznych tzn. m.in. wieszanie w odpowiednim miejscu i dbanie 

o ich czystość oraz dbanie o czystość i porządek w zakrystii ministranckiej. 

6. Aktywne uczestniczenie we Mszy Świętej. 

 

Konsekwencje niewypełnienia obowiązków. 

 

1. Wobec ministranta, który będzie lekceważył swoje obowiązki oraz swoją postawą poza 

służbą przy ołtarzu i na zbiórkach będzie przynosił wstyd gronu ministranckiemu będą 

wyciągane konsekwencje. 


