
 

 

Zakrystian (od słowa zakrystia, często też nazywany kościelnym) − osoba 

wykonująca prace w kościele jak i wokół niego. Najczęściej jest to człowiek świecki, 

który sprawuje nadzór nad zakrystią. W terminologii kościelnej jego praca często 

jest nazywana służbą lub posługą. Zakrystianem może być również zakonnik lub 

zakonnica. Na co dzień nawet nie zdajemy sobie sprawy jak ważna 

i odpowiedzialna jest to posługa. 

Posługa kościelnego, jest ustanowiona prawem Kościoła.  

Poniżej przedstawiamy zarys tego co jest objęte tym prawem i co należy do 

obowiązków kościelnego - zakrystiana:  

a) ogólna opieka nad zakrystią, tzn. utrzymywanie porządku i czystości zakrystii 

oraz szat, naczyń i sprzętów liturgicznych, 

b) codzienne wyjmowanie i przygotowywanie szat, naczyń i sprzętów liturgicznych 

potrzebnych do służby Bożej w danym dniu i staranne schowanie ich po użyciu, 

c) okresowe przewietrzanie szat, czyszczenie naczyń i sprzętów, 

d) dokonywanie drobnych napraw w szatach i paramentach liturgicznych (by nie 

dopuścić do większych uszkodzeń); o potrzebie większych napraw należy 

powiadomić proboszcza, 

e) przygotowanie i oddawanie bielizny kościelnej do prania, 

f) nadzór nad sprzątaniem świątyni, zwłaszcza w soboty i poniedziałki oraz w 

przeddzień uroczystości i bezpośrednio po niej, 

g) nadzór nad utrzymywaniem w porządku i czystości ołtarzy, konfesjonałów, ławek, 

dywanów, chodników itp., 

h) troska o dekoracje ołtarzy (w wypadku jeśli nie ma osoby odpowiedzialnej za tę 

czynność), 

i) codzienne punktualne otwieranie i zamykanie świątyni oraz czuwanie nad jej 

bezpieczeństwem, 

j) doglądanie wiecznej lampki, 

k) okresowe oczyszczanie sklepień, ścian, filarów, okien z kurzu, pajęczyny itp.(przy 

zorganizowanej pomocy innych osób na prośbę proboszcza), 



l) przystrajanie świątyni w doroczne lub specjalne uroczystości oraz Żłobka, Grobu 

itp. (przy zorganizowanej pomocy), 

ł) pomoc przy ubieraniu się kapłana w szaty liturgiczne, 

m) w razie potrzeby służenia do Mszy świętej i innych nabożeństw, 

n) opieka nad ministrantami (gdy nie ma innego opiekuna), 

o) punktualne dzwonienie na Mszę św., nabożeństwa, Anioł Pański itp., 

p) pomoc administracyjna przy budowie lub remoncie świątyni czy budynków 

parafialnych, 

r) ogólna opieka nad cmentarzem przykościelnym i terenem parafialnym, tzn. 

utrzymywanie porządku i czystości oraz odśnieżanie zimą, posypywanie piaskiem 

gołoledzi, 

s) wszelkie posługi przy czynnościach liturgicznych zakrystian spełnia w komży, 

 

 

 


