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Ministrant– dziecko/młodzież 
 

 Przegląd 

Ministranci asystują członkom zgromadzenia liturgicznego, przez prezentacje lub organizowanie 

naczyń liturgicznych czy innych przedmiotów używanych podczas obrzędu. Ich efektywna, 

wykonana z szacunkiem posługa umożliwia duszpasterzom wykonywanie ich ról, podczas gdy 

liturgia przebiega w spokoju, wedle ustalonego porządku, przy właściwym wystroju.  Jako 

członkowie zgromadzenia, którzy często są widoczni dla wszystkich, ministranci również służą 

za model dobrego uczestnictwa w liturgii.  

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Pomaga w przygotowaniu sanktuarium i naczyń liturgicznych przed liturgią i zajmuje się 

nimi potem. 

 Zajmuje się i troszczy o różne przedmioty używane w liturgii (krzyż, świece, kadzidła, 

sakramentarz, itp.). 

 Przygotowuje ołtarz lub pomaga w przygotowaniu, przed prezentacją darów. 

 Asystuje przy księgach i innych akcesoriach ołtarza wedle potrzeby. 

 Reaguje na szczególne okoliczności, które mogą powstać podczas liturgii. 

 Wykonuje specjalne zadania z godnością, a w pozostałym czasie w pełni uczestniczy, 

jako wzorowy członek zgromadzenia. 

 Wykazuje odpowiedzialność przez pracę w wyznaczonych terminach i biorąc udział w 

próbach. 

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

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

 

Inne szczegóły: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje 

 Jest ochrzczonym członkiem Kościoła katolickiego i jest już uczestnikiem w komunii 

eucharystycznej. 

 Posiada niezbędne umiejętności i wystarczającą dojrzałość by służyć zgromadzeniu 

liturgicznemu, jak opisano tutaj. 

 Nauczył się pełnego uczestnictwa, jako członek zgromadzenia liturgicznego. 

 Brał udział w procesie szkolenia, który zawiera odpowiednią wiedzę o wystroju, szatach 

liturgicznych, itp. 
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 Brał udział w procesie kształcenia, który przygotowuje ministranta do ceremonialnych 

procedur Wspólnoty. 

 Musi mieć lat _____, lub więcej, lub być, co najmniej w klasie  ___. 

 

 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć Wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Z zadowoleniem przyjmuje możliwość lepszego zrozumienia i docenienia obrzędów 

liturgicznych, w których pomaga uczestniczyć Wspólnocie. 

 Ma w sobie ducha hojności. 

 Posiada wystarczającą dojrzałość by skoncentrować się na liturgii i wykonywać posługę 

właściwie i z uwagą. 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacyjny parafii i szkolenie dla ministrantów, jeśli jest oferowane. 

 

 Grupa uczestników 

Inni ministranci, kapłani, diakoni, liturgiczni duszpasterze i parafianie. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Koordynator ministrantów lub _______________________________ jest pierwszą instancją 

oferującą wsparcie, nadzór i ewaluacje. 

Proboszcz i/lub jego pełnomocnicy również wykonują tę rolę podczas pracy z ministrantami. 
 

 Długość kadencji 

 Trzy do pięciu lat z możliwością odnowienia. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Bezpośrednio przyczyni się do doświadczenia liturgicznego w parafii. 

Będzie rozwijać umiejętność pracy zespołowej i poszerzy wiedzę o liturgii. 

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

godzin miesięcznie. 

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

 

 Zalecenia przy selekcji 

To jest stanowisko wiążące się z ryzykiem ogólnym. 

Wymagane jest wypełnienie formularza Dane wolontariusza, (która obejmuje również zgodę 

rodzica i/ lub opiekuna). 

Szkolenie i orientacja są wymagane. 

Będzie nadzór i okresowe ewaluacje. 
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Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji Ministrant   

 

Dziecko/młodzież obecnie praktykowane w ________________________________________. 

                                                                      (Nazwa parafii) 

 

__________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

_________________________________    __________________________________ 

Proboszcz       Data 

 


