
Temat: Wprowadzenie w posługę ministranta. 

Wiedza, umiejętności, postawy: 

• poznanie przez kandydata, kim jest ministrant 

• kształtowanie postawy czci i szacunku wobec Jezusa obecnego w Najświętszym 

Sakramencie 

• wprowadzenie w podstawowe czynności pełnione przez ministranta 

Przykładowe formy pracy:  

• rozdanie kartek z modlitwą ministranta i jej wspólne odczytanie (otrzymane kartki z 

modlitwami kandydaci powinni zabrać z sobą do domu i do dnia, w którym zostanie 

przeprowadzone 8. spotkanie nauczyć się ich na pamięć) 

• omówienie „10 zasad ministranta” 

• zawołanie ministranckie „Króluj nam, Chryste” 

• przećwiczenie wejścia i wyjścia podczas Mszy świętej 

 

Lp. Przebieg zbiórki Metody Pomoce 

1. 

Rozpoczęcie 

Przywitanie; odmówienie modlitwy Ojcze nasz przed 

Najświętszym Sakramentem. Zachęca się, by na 

rozpoczęcie i zakończenie każdej zbiórki odmawiać 

modlitwę przed tabernakulum. 

  

2. 

Sprawy porządkowe 

To dobry moment, by przedstawić się kandydatom, 

opowiedzieć o pozostałych kapłanach posługujących w 

parafii. 

Pogadanka  

3. 

Wprowadzenie 

Należy skierować do młodych chłopców prośbę, aby się 

przedstawili, powiedzieli, skąd są i dodali kilka słów o 

swoich zainteresowaniach. W międzyczasie można 

zapisać imiona i nazwiska chłopców, tworząc listę 

kandydatów. 

Pogadanka Lista obecności 

4. 

Realizacja 

Zapowiedź, że temat tej zbiórki zostanie poświęcony na 

omówienie, kim jest ministrant i jakie są jego początki w 

Kościele. 

Można posłużyć się fragmentem Ewangelii, w którym 

mowa o pierwszym ministrancie. Tak „praministrant” 

nieświadomie rozpoczął posługę ministrancką, którą 

młodzi kandydaci dzisiaj mają okazję kontynuować. 

Pełnienie funkcji ministranckiej to służenie Panu Bogu, 

którego tutaj na ziemi reprezentuje kapłan.  

Czytanie połączone 

z wykładem 

 

 

 

 

Zał. 1 

5. 

Postawić pytanie o zadania ministranta. Jeśli kandydaci 

nie znają odpowiedzi, można podpowiedzieć, że m.in. 

pomaga kapłanowi przy ołtarzu, podaje naczynia 

liturgiczne, używa dzwonków, starsi pomagają przy 

mszale itp. Jak najbardziej można na pierwszej zbiórce 

przećwiczyć sposób dzwonienia dzwonkami w czasie 

Mszy świętej, a także procesję wejścia i wyjście do 

zakrystii. 

Pogadanka 

 

 

Prezentacja 

dzwonków 

 

Ćwiczenia procesji 

wejścia i wyjście 

 



6. 

Następnie należy przedstawić chłopcom „Dekalog 

ministranta”, który powinni w swoim młodzieńczym 

życiu realizować. Oprócz przedstawienia zasad i 

obowiązków, do których przestrzegania ministrant jest 

zobowiązany, można powiedzieć o spotkaniach 

integracyjnych, które jeszcze bardziej zachęcą do 

wstąpienia w grono ministranckie, m.in. o wspólnych 

wyjazdach do Aquaparku, piłce nożnej, zabawach czy 

koloniach letnich.  

Prezentacja 

„Dekalogu 

ministranta”; 

wykład 
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7. 

Każdego ministranta można poznać po zawołaniu „Króluj 

nam, Chryste”. Należy zachęcić chłopców, aby odtąd, 

wchodząc do zakrystii czy spotykając księdza, używali 

tego ministranckiego zawołania. 

Warto rozdać kandydatom kartki z modlitwami, które 

ministranci odmawiają przed służeniem i po służeniu. 

Pożytecznym jest, by w kilku słowach omówić ich 

znaczenie. Skierować do kandydatów prośbę, aby kartki z 

modlitwami przynosili na kolejne zbiórki. W ramach 

spotkań będą one wspólnie odmawiane, by jak najszybciej 

utkwiły w pamięci.  

 

 

 

 

Wspólne 

odczytanie modlitw 
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8. 

Podsumowanie 

Miejsce na pytania do kandydatów związane z tematem 

spotkania oraz na pytania kandydatów do prowadzącego. 

Przekazanie informacji o kolejnej zbiórce i zachęta do 

przyprowadzenia swoich kolegów, by również mogli 

służyć przy ołtarzu Pana.  

Rozmowa 

podsumowująca 

 

9. 

Zakończenie 

Modlitwa Chwała Ojcu przy Najświętszym Sakramencie 

oraz błogosławieństwo 

  

 


