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Nadzwyczajny minister komunii 
 

 Przegląd 

Nadzwyczajni ministrowie komunii służą eucharystycznemu życiu Wspólnoty przez pomoc 

zwyczajnym ministrom Eucharystii podczas obrzędu komunii świętej. Są oni zatwierdzani przez 

biskupa na wniosek proboszcza, aby pomóc asystować odprawiającym i innym Zwyczajnym 

ministrom komunii podczas liturgii w dzieleniu Eucharystycznego ciała i krwi Chrystusa. Są 

autoryzowani przez proboszcza lub jego pełnomocnika. Autoryzowanie powinno odbyć się w 

obecności wspólnoty podczas mszy. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Podczas sakramentu komunii pomaga Zwykłym ministrom komunii, w dzieleniu 

Eucharystii. 

 Uczestniczy w mszy świętej od początku do końca. 

 Wchodzi do sanktuarium podczas obrzędu komunii. 

 Otrzymuje cyborium od Zwykłego ministra komunii.  

 Próbuje nawiązać kontakt wzrokowy przez trzymanie hostii czy kielicha na wysokości, 

która umożliwia duchownemu na patrzenie tuż nad, lub poza. Mówi tylko "ciało (krew) 

Chrystusa." 

 Dla tych, którzy chcą otrzymać tylko błogosławieństwo, odbywa się to przez trzymanie 

ręki nad głową i wypowiedzenie: "Niech was Bóg błogosławi" lub "Przyjmij Pana do 

serca", wedle uznania proboszcza. 

 Reaguje na szczególne okoliczności, które mogą powstać podczas liturgii. 

 Wykonuje zadania specjalne z godnością i w pozostałym czasie jest wzorem 

uczestnictwa w liturgii dla całego zgromadzenia. 

 Przestrzega harmonogramu i stawia się na czas na liturgię wedle ustaleń Koordynatora. 

 Jest odpowiedzialny za znalezienie zastępstwa w przypadku, gdy odwoła swoje przyjście, 

w ostatniej chchwili i informuje o tym Koordynatora. 

 Jest pomocny w zapewnieniu, by wszystkie spotkania liturgiczne Wspólnoty miały 

wystarczającą ilość ministrów oferujących tą posługę. 

 Bierze udział w próbach liturgicznych procedur wspólnoty parafialnej i przestrzega norm 

liturgicznych stosownych do tej posługi, wedle G.I.R.M. decyzji i proboszcza. 

 Jest dostępny do czyszczenia naczyń liturgicznych, wedle wymagań, po liturgii. 

 
Działalność/obowiązki wymienione powyżej mogą nie w pełni obrazować duszpasterstwo w tej parafii. 

Proszę zapoznać się z obowiązkami, które są specyficzne dla tej parafii, w polu "Inne szczegóły". 

 

Inne szczegóły: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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 Umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje 

 Jest członkiem w pełni zainicjowanym w Kościele katolickim, w pełnej komunii z 

kościołem. 

 Musi mieć, co najmniej 16 lat i został należycie przygotowany do tej roli. 

 Jest znany w parafii, jako osoba o dobrej reputacji i kochająca Eucharystię. 

 Uczestniczy w pełni, jako członek zgromadzenia liturgicznego. 

 Brał udział w procesie szkolenia, który odbija tajemnicę Eucharystii, teologii liturgii, a 

szczególne obowiązki tej posługi. 

 

 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć Wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Sprawuje posługę w sposób, który sprzyja modlitwie i uczestnictwu Wspólnoty. 

Zapewnia płynność podczas obrzędu komunii. 

 Jest oddany modlitwie, wartościom Ewangelii i wzrostowi własnej świętości. 

 Ma łatwość kontaktów z ludźmi i patrzenia im w oczy. 

 Rozumie świętości eucharystycznego spotkania, poświęcając mu czas i staranność, na 

którą zasługuje. 

 Jest chętny do rozwijania umiejętności poruszania się z wdziękiem i świadomości języka 

ciała. 

 Jest entuzjastyczny i ma dobre umiejętności relacji z ludźmi.  

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacyjny parafii i szkolenie przewidziane przez proboszcza. Szkolenia 

przez doświadczonych Nadzwyczajnych o lub Zwyczajnych ministrów komunii lub Biuro 

formacji uczniów. 
 

 Grupa uczestników 

Wspólnota 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 
Koordynator nadzwyczajnych ministrów komunii jest pierwszą instancją oferującą wsparcie, nadzór i 

ewaluacje. Proboszcz i/lub jego pełnomocny mogą również wykonywać tę rolę. 
 

 Długość kadencji 

Zlecenie na okres trzech lat. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Bezpośrednio przyczyni się do doświadczenia liturgicznego parafii. 

Wzbogaci rozwój swojej wiary. 

Jest to pozycja wolontariusza, wymagająca zaangażowania czasu ___ godzin tygodniowo / ___ 

godzin miesięcznie. 

Musi być w stanie uczestniczyć w sesji orientacyjnej i szkoleniach, zgodnie z wymaganiami. 
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 Zalecenia przy selekcji 

To jest stanowisko wiążące się z ryzykiem ogólnym.  

Wymagane jest wypełnienie formularza Dane wolontariusza. 

Szkolenie i orientacja są wymagane. 

Będzie nadzór i okresowe ewaluacje. 

 

 
 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji- Nadzwyczajny minister  

 

Komunii , obecnie praktykowanej w ____________________________________. 

                                                                                  (Nazwa parafii) 

 

_______________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

_________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 


