
ZASADY WYBORU PREZESA SŁUŻBY LITURGICZNEJ
Parafii Wniebowzięcia NMP w Warszawie-Zerzniu

1. Prezes Służby Liturgicznej jest oficjalnym reprezentantem Służby Liturgicznej
Parafii Wniebowzięcia NMP w Warszawie-Zerzniu. Do jego głównych obowiąz-
ków należy godne reprezentowanie tej wspólnoty przed Księdzem Proboszczem
i całą parafią oraz wspieranie Księdza Opiekuna Służby Liturgicznej w kierowa-
niu nią i realizowaniu zadań zleconych dla niej przez Księdza Proboszcza.

2. Nowy Prezes wybierany jest wówczas, gdy kadencja wcześniejszego Prezesa się
zakończy lub w przypadku, gdy zrezygnuje on z pełnienia swojej funkcji.

3. Kadencja Prezesa trwa tyle, ile czasu pełni swoją funkcję w Parafii Ksiądz Opie-
kun, tak więc nowy Prezes jest wybierany, gdy w Parafii jest nowy Ksiądz Opie-
kun Służby Liturgicznej, a jego kadencja upływa wówczas, gdy Ksiądz Opiekun
przestaje pełnić tę funkcję w Parafii.

4. Kandydat na Prezesa musi być przynajmniej lektorem promowanym lub wosta-
teczności kandydatem na lektora, tzn. uczęszczać na kurs przygotowujący do
pełnienia tej funkcji. Musi odznaczać się sumiennością w wykonywaniu swoich
obowiązków w Parafii i stanowić dobry przykład dla młodszych ministrantów.

5. Wyboru nowego Prezesa dokonują członkowie grupy naj starszych ministrantów
i lektorów Parafii. Prawo wyborcze mają tylko ci ministranci i lektorzy, którzy
czynnie, stosownie do swojego wieku i możliwości, uczestniczą w życiu Parafii,
wypełniając swoje obowiązki wynikające z przynależności do Służby Liturgicz-
nej, tj. przede wszystkim angażując się w służbę podczas Mszy świętych i nabo-
żeństw oraz w przygotowywanie większych uroczystości, a także uczestnicząc w
spotkaniach formacyjnych Służby Liturgicznej. Wyboru nowego Prezesa może
nie zaakceptować Ksiądz Proboszcz Parafii lub Ksiądz Opiekun; wówczas należy
zorganizować kolejne głosowanie.

6. Wyboru swojego zastępcy (Wiceprezesa) dokonuje sam Prezes. W czasie trwania
swojej kadencji, w porozumieniu z Księdzem Opiekunem, Prezes może zmieniać
tych, którzy pełnią funkcję Wiceprezesa, jednak zawsze ma obowiązek oficjal-
nego poinformowania o tym członków Służby Liturgicznej. Nowy Prezes może
także wybór Wiceprezesa poddać głosowaniu elektorów, jeśli sam nie chce go
wyznaczyć.

7. Prezes może zostać wybrany na kolejne kadencje, jeśli tylko będzie mógł dalej
rzetelnie pełnić swoje obowiązki.

8. Po upływie kadencji lub wówczas, gdy przed jej upływem ustępuje z tego stano-
wiska, Prezes w porozumieniu z nowym Księdzem Opiekunem wyznacza termin
wyborów na Prezesa Służby Liturgicznej. Do jego obowiązków należy przygoto-
wanie kart do głosowania, zebranie komisji liczącej głosy i zadbanie o wszystko,
co jest wymagane do przeprowadzenia tajnego głosowania.

9. Ustępujący Prezes może wyznaczyć swojego następcę. Jeśli w opisanym w punk-
cie 7. głosowaniu uprawnieni do głosowania ministranci i lektorzy wybiorą na
Prezesa innego kandydata, niż wyznaczony przez ustępującego Prezesa, wów-
czas wszyscy członkowie Służby Liturgicznej, spełniający warunki dotyczące
prawa wyborczego opisane w punkcie 5., wybierają nowego Prezesa spośród
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tych. dwóch kandydatów. Za zorganizowanie drugiego, obejmującego całą
wspólnotę głosowania odpowiedzialny jest także ustępujący Prezes oraz Ksiądz
Opiekun - odbywa się to tak, jak to zostało opisane w punkcie 7.

10.Wybór nowego Prezesa po zmianie Księdza Opiekuna można odłożyć w czasie
(np. z powodu braku innych kandydatów wśród lektorów), jeśli w głosowaniu,
przeprowadzonym zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 7., wyrażą na to
zgodę uprawnieni do głosowania członkowie grupy naj starszych ministrantów i
lektorów. Wniosek o przeprowadzenie głosowania w tej sprawie może złożyć
nowy Ksiądz Opiekun, Prezes, którego kadencja miałaby się zakończyć lub
członkowie grupy naj starszych ministrantów i lektorów uprawnieni do głosowa-
nia, przy czym należy określić, przynajmniej w przybliżeniu, czas, o jaki miałyby
być opóźnione wybory lub termin, w jakim miałyby się odbyć. Aby takie głoso-
wanie mogło się odbyć, musi być obecna przynajmniej połowa wszystkich mini-
strantów naj starszych i lektorów uprawnionych do głosowania.

Postanowienia tu zawarte są obowiązujące i mają być przestrzegane przy wyborze Pre-
zesów Służby Liturgicznej. Mogą zostać zmienione tylko przez Księdza Opiekuna wraz
z Prezesem za zgodą naj starszych ministrantów i lektorów, wyrażoną w głosowaniu.

Warszawa-Zerzeń, 22 czerwca 2016 roku
we wspomnienie św. Tomasza More'a

Ksiądz Opiekun Służby Liturgicznej


