
ZASADY SŁUŻBY 

1. Do zakrystii przychodzimy co najmniej 15 minut przed Msz

2. Po przyjściu do zakrystii ubieramy si

komży, długości sutanki – sutanka

w wynoszeniu naczyń liturgicznych. 

i elegancji ustawiana naczyń. 
3. Jeżeli przychodzi młodszy ministrant lub kandydat, pomagamy mu w zało

żeniu stroju liturgicznego. 

4. Minimum 5 minut przed Msz

giczne. Wyznaczone funkcje 

tujemy i nie dyskutujemy. 

5. W zakrystii powinna panowa

szczamy, aby trzeba było nam zwraca

6. 5 minut przed Mszą św. ministranci wyciszeni i skupieni stoj

ustawieni w procesji liturgicznej czekaj

wiana jest wspólnie modlitwa przed słu

7. W czasie Mszy św.: 

a. Stoimy ze złożonymi rękami 

b. Siedzimy z rękami na kolanach

c. Odpowiadamy głośno na dialogi mszalne

d. Śpiewamy pieśni mszalne 

e. /Za nieodpowiednią postawę w cz

8. Punkty ujemne wpisują: 

a. Ks. Proboszcz 

b. Lektorzy 

9. Po skończonej Mszy św. w zakrystii:

a. Modlitwa w skupieniu /nie ścią
b. W ciszy wieszamy alby, komeż
c. Ministranci /bez pośpiechu i w CISZY!!!

d. W zakrystii nadal nie rozmawiamy gło

e. Jeśli chcemy porozmawiać z Ks. Proboszczem

sprawy z parafianami, dopiero wtedy mo

f. Nie przerywamy rozmowy, jeś
czekamy na swoją kolej 

10.  Porządek w szafie: 

a. W myśl zasady porządek umila 

dzialni za porządek w swoich szafach

b. Każdy dba o czystość i estetyczno

brudna lub pognieciona, zgłaszamy to Ks. Proboszczowi

c. Kulturalnych ludzi sprzątanie nie trudzi!

dbałości o porządek w szafach

dopóki w szafach nie będzie porz

 

KRÓLUJ NAM CHRYSTE! ZAWSZE I WSZĘDZIE!

SŁUŻBY LSO PRZY OŁTARZU

co najmniej 15 minut przed Mszą św. 

ieramy się w szaty liturgiczne, zwracamy uwag

sutanka powinna zakrywać całe nogi, pomagamy 

 liturgicznych. Pamiętamy o ostrożności, dokładno

eli przychodzi młodszy ministrant lub kandydat, pomagamy mu w zało

Minimum 5 minut przed Mszą św. ks. PROBOSZCZ wyznacza wszystkie 

Wyznaczone funkcje ministrant przyjmuje bezdyskusyjni

W zakrystii powinna panować cisza. Można rozmawiać jedynie szeptem. Nie dopu

nam zwracać uwagę!!! 

św. ministranci wyciszeni i skupieni stoj

ustawieni w procesji liturgicznej czekając na rozpoczęcie Mszy św.

wiana jest wspólnie modlitwa przed służeniem. Nie ma żadnych rozmów!

 

kami na kolanach 

no na dialogi mszalne 

ę w czasie Mszy św. można dostać od -10

zakrystii: 

ściągamy szat liturgicznych, szczególnie kołnierza/

W ciszy wieszamy alby, komeżki, sutanki i kołnierze na wieszaki w szafach

i w CISZY!!!/ sprzątają naczynia liturgiczne

nie rozmawiamy głośno!!! 

ć z Ks. Proboszczem, cierpliwie czekamy, a

sprawy z parafianami, dopiero wtedy możemy z nim porozmawiać. 
Nie przerywamy rozmowy, jeśli Ksiądz rozmawia z kimś starszym, lecz 

dek umila życie: wszyscy ministranci są odpowie

dek w swoich szafach!!! 

i estetyczność swojego stroju /jeśli czyjaś kom

zgłaszamy to Ks. Proboszczowi 

tanie nie trudzi! Cała grupa mobilizuje si

dek w szafach. Nie wychodzimy wcześniej z zakrystii, 

dzie porządku. 

KRÓLUJ NAM CHRYSTE! ZAWSZE I WSZĘDZIE!

PRZY OŁTARZU 

 

zwracamy uwagę na czystość 
pomagamy 

ci, dokładności  

eli przychodzi młodszy ministrant lub kandydat, pomagamy mu w zało-

ks. PROBOSZCZ wyznacza wszystkie funkcje litur-

bezdyskusyjnie, czyli nie komen-

 jedynie szeptem. Nie dopu-

w. ministranci wyciszeni i skupieni stoją już 

cie Mszy św., odma-

adnych rozmów! 

10 do -20 pkt. karnych/ 

gamy szat liturgicznych, szczególnie kołnierza/ 

kołnierze na wieszaki w szafach 

 naczynia liturgiczne 

, cierpliwie czekamy, aż załatwi wszystkie 

 starszym, lecz ze zrozumieniem 

ą odpowie-

ś komża jest 

Cała grupa mobilizuje się do 

niej z zakrystii, 

KRÓLUJ NAM CHRYSTE! ZAWSZE I WSZĘDZIE! 


