
ZASADY SANITARNE DLA MINISTRANTÓW 
PODCZAS SŁUŻBY W CZASIE EPIDEMII 

  
 

1.  
Ministrantów obowiązuje nakaz noszenia maseczek i dezynfekcji 
rąk po wejściu i wyjściu z zakrystii; 
 

2.  
Ministranci niepełnoletni mogą służyć po przesłaniu stosownego 
oświadczenia. Zaś ministranci pełnoletni nie muszą wypisywać 
żadnej zgody. W przypadku ministrantów starszych: 
 
a) pełnoletnich - pierwszeństwo do służby i posług mają osoby, 
które przesłały formularz, reszta musi się do tych osób 
dostosowywać;           
      
b) niepełnoletnich - pierwszeństwo do służby mają osoby, które 
przesłały stosowne oświadczenie w odpowiednim czasie; 
 

3.  
Ministranci są podzieleni na niewielkie grupy (ilość wyznaczana 
jest poprzez zachowanie odpowiedniej odległości); 
 

4.  
Należy zachowywać odstępy odległości przynajmniej 1,5 metra od 
siebie;  
 

5.  
Rękawiczki obowiązują wszystkich (wszyscy mają je mieć przy 
sobie w razie posługi), używają ich osoby mające posługę, w której 
konieczny jest kontakt z przedmiotami liturgicznymi (np. 
dzwonki, gong, kadzidło), a może mieć je założone każdy 



ministrant;  
 

6.  
W niedzielę pierwsze dwie ławki po obu stronach nawy głównej 
pozostają zarezerwowane dla ministrantów (obowiązują odstępy), 
natomiast w czasie tygodnia jedna ławka po jednej i drugiej stronie 
nawy głównej jest zarezerwowana dla ministrantów. 
 
Tym samym jest zakaz siadania na krzesłach w prezbiterium z 
jednej lub drugiej strony w obecności chociażby jednego z księży; 
 

7.  
Komunię przyjmujemy na rękę (w głównej i prawej nawie), gdyby 
ktoś miał potrzebę przyjęcia komunii do ust - przyjmuje ją w nawie 
Najświętszego Serca Pana Jezusa (lewej). Do pateny potrzebny 
będzie jeden ministrant, który uda się z księdzem do nawy, w 
której przyjmuje się komunię do ust, jeżeli będzie taka potrzeba;  
 

8.  
a)  
Obowiązuje zakaz chodzenia dodatkowo na służby – jeżeli godzina 
mszy nie pasuje to obowiązuje zamiana, jeżeli kogoś nie było na 
swojej służbie niedzielnej, nie powinien przychodzić na inną 
godzinę mszy św. (ewentualnie może siedzieć w ławce, a po 
zgłoszeniu po mszy obecności w zakrystii może otrzymać punkty); 
 
b) Wszyscy ministranci, których rodzice nie wyrazili zgody na 
służbę, a są na mszy, są zobowiązani do wstawienia się do zakrystii 
po jej zakończeniu, celem otrzymania punktów. 
 

9.  
Znak pokoju czynimy poprzez skłon głowy - nie podajemy sobie 
rąk; 
 

10.  
Osoby czytające i śpiewające, podczas liturgii słowa są 



zobowiązane do ściągnięcia maseczki, by tekst był wyraźny i 
zrozumiały dla uczestników Eucharystii;  
 

11.  
Na zbiórkach również obowiązują maseczki, które po zajęciu 
miejsca można zdjąć, po wejściu należy zdezynfekować ręce; 
 

12.  
Posługa z ampułkami, przygotowaniem ołtarza, puryfikacją zostaje 
wstrzymana; 
 

13.  
Lista ministrantów dopuszczonych do służby znajduje się obok, 
osoby nie dopuszczone do służby po doniesieniu oświadczenia, 
będą mogły sprawować posługę ministrancką;  
 

14.  
Osoby nie stosujące się do powyższych zasad oraz wymogów i 
nie zgadzające się z nimi automatycznie zostaną wykluczone ze 
służby; 
 

15.  
W razie pytań bądź wątpliwości osobą decyzyjną jest ksiądz 
Opiekun; 
 
 
 
 
 
 

 


