
  Ankieta kandydata na ministranta 

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia ……………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………. 

Telefon własny (jeśli używasz)………………………………………………………………. 

Telefon do mamy/taty …………………………………………………………………………... 

Szkoła, do której uczęszczam ………………………………………………………………… 

Klasa ……………………………………………………………………………………………………… 

Nauczyciel religii w szkole ……………………………………………………………………… 

Zainteresowania……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Niedziela, godz. Eucharystii ……………………………………………………………………. 
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Drogi ministrancie! 

Mam nadzieję, że w swoim sercu pragniesz przystąpić do służby ołtarza z 

wielką gorliwością. Liczymy na Ciebie, na twoją punktualność i obecność w 

czasie zbiórek i dyżurów w Kościele. Mam nadzieję, że służba ministrancka 

przyniesie Ci wiele radości, obfitości Bożych darów.  

 

……….., dnia …………………………………….     Podpis ministranta 

                                                                       ……………………………………………………  

 

Kochani Rodzice! 

Dziękujemy Wam za to, że dokładacie wszelkich starań, aby Wasz syn 

pełnił zaszczytną służbę ministrancką. Prosimy,  motywujcie go, aby 

obecny był na zbiórce, na dyżurze, wyrabiając w ten sposób charakter i 

rozwijając życie Boże w sobie.  Po wakacjach nakreślimy plan działań w 

zakresie pracy z ministrantami. Omówimy propozycje wyjazdu feryjnego 

na narty i inne formy rekolekcji z Bogiem.   

 

Pozdrawiam serdecznie, ks. …………………………………………………………………….. 
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