
ZASADY KOLĘDOWE 2022

1. Na każdą kolędę (odwiedziny duszpasterskie w domach) udają się:
- dwoje ministranci (do 1 klasy szkoły średniej włącznie)
- jeden ministrant starszy/animator pełniący funkcję tzw. organisty (od 2

klasy szkoły średniej)
- ksiądz

2. Na kolęde przychodzimy 30 minut wcześniej, niż zaplanowane jest jej
rozpoczęcie (może zdarzyć się, że kolęda wyruszy np. 15 minut wcześniej -
sprawdź dokładnie o której w danym dniu rozpoczyna się kolęda).

2a. W przypadku, gdy dany ministrant nie będzie mógł udać się na daną kolędę
(względy zdrowotne lub sytuacja losowa) prosimy o informację do ks. Wikarego
Michała Lepicha oraz na tablet ministrancki. W takim przypadku nie szukamy
zamiany na własną rękę!

2b. Na kolędzie obowiązuje odpowiedni odświętny strój:
- dwóch ministrantów ubranych w kurtki i sułtanki koloru czerwonego (nie

zabieramy komż) - stroje zabieramy odpowiednio wcześnie z zakrystii, np.
dzień przed kolędą;

- tzw. organista (niezależnie czy jest animatorem czy nie) - ubrany jest po
cywilu.

2c. Ministranci zabierają ze sobą puszkę, dzwonek, kropidło i zakładki
ministranckie, natomiast organista bierze kredę i kartoteki (należy się wyposażyć
w odpowiednią teczkę - będą dostępne na probostwie).

3. Przychodząc w odwiedziny wycieramy buty przed wejściem, witamy się
pozdrowieniem “Szczęść Boże” i śpiewamy kolędę (przynajmniej 2 zwrotki) bądź
kolędy. Nie czekamy na organistę, gdyż często zatrzymywany jest przez
domowników na wejściu.

3a. Nie pukamy w drzwi domostwa, ale dzwonimy dzwonkiem, który zabraliśmy
ze sobą. W pojedynczych przypadkach możemy użyć dzwonka domowego.
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3b. Po zaśpiewaniu kolędy jeden z ministrantów wychodzi na dwór po księdza, tj.
czeka na niego przed bramą. Natomiast organista bierze kredę i znaczy na
drzwiach (wskazanych przez właściciela)  C+M+B 2023. Zasadniczo organista nie
czeka na księdza (należy to do zadań ministrantów), jednak jeśli zajdzie taka
potrzeba to może on po oznaczeniu drzwi czekać na księdza.
Kropidło, które zabraliśmy ze sobą dajemy na talerz z wodą święconą. Jeśli w
domu jest młody chłopiec, to wręcza mu się zakładkę ministrancką i zachęca do
służenia przy ołtarzu.

3c. Nie uprawiamy samowolki, tzn. nie chodzimy po mieszkaniu, nie gramy na
telefonie itd. Jeśli chcemy skorzystać z toalety to prosimy o pozwolenie itd.

3c. Po przyjściu księdza do mieszkania na słowa “Pokój tamu domowi…”
odpowiadamy “... i wszystkim jego mieszkańcom). Następnie organista daje
kartotekę księdzu, po czym następuje wspólna modlitwa w pozycji klęczącej.

3d. Po skończonej modlitwie wychodzimy z domu wypowiadając słowa “Z Panem
Bogiem”. Jeśli jakiś ministrant jest na kolędzie w swoim domu, to pozostaje tam z
księdzem. Nie czekając na księdza udajemy się do następnego domu/mieszkania.

4. Podczas kolędy dwoje ministrantów zbiera pieniądze do puszki (zwyczajowo
puszka jest opisana numerem trasy), natomiast organista zbiera pieniądze do
teczki na kartoteki. Za każde otrzymane datki odpowiadamy “Bóg zapłać”.

4a. Zarówno ministranci, jak i ministrant pełniący funkcję organisty wszelkie
pieniądze, które otrzymają do tzw. kieszeni dołączają do puszki bądź teczki na
kartoteki (analogicznie do pkt. 2).

4b. Wszystkie pieniądze zbierane przez ministrantów, jak i organistę powinny
trafić do skarbonki (ministranci) oraz teczki na kartoteki (organista). W
momencie kolędy stają się one własnością wspólnoty ministrantów, dlatego
przywłaszczenie sobie nawet drożej kwoty sposób zebranych pieniędzy na
kolędzie jest kradzieżą - jak co roku, tak i tym razem każdy po rozliczeniu kolęd
otrzyma wynagrodzenie (kwota zależy od zebranych funduszy jak również ilości
kolęd, na które ministrant się udał).
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5. Co jeśli będzie poczęstunek? - to zależy w głównej mierze od księdza, jeżeli
wyrazi on taką aprobatę to zostajemy, jeśli nie to idziemy do kolejnego domu.

6. Po zakończonej kolędzie ministranci nie wracają sami do domów - możecie
poprosić księdza, z którym chodziliście, aby was odwiózł do domu, bądź poprosić
waszych rodziców/starsze rodzeństwo, ale nie wracamy na własną rękę -
szczególnie, że kolędy często kończą się o późnej porze.
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