
OBRZĘD PRZYJĘCIA NOWYCH MINISTRANTÓW 
 

Po homilii Proboszcz zajmuje przygotowane miejsce. Opiekun zwraca się do Proboszcza w 

następujących słowach:  

 

Opiekun: Drogi Księże Proboszczu, proszę o przyjęcie tych kandydatów do 

grona ministrantów naszej parafii. 

 

Proboszcz: Niech przystąpią ci, którzy mają być ustanowieni ministrantami.  

 

Opiekun wyczytuje nazwiska kandydatów. Gdy już wszyscy kandydaci staną przed ołtarzem, 

Opiekun zwraca się do Proboszcza. 

 

Opiekun: Drogi Księże Proboszczu, w imieniu tych chłopców proszę o 

dopuszczenie ich do służby liturgicznej oraz o udzielenie im błogosławieństwa 

Bożego. 

 

Proboszcz: Czy są świadomi wielkiej godności ministranta i jego obowiązków?  

 

Opiekun: Zostali o tym pouczeni.  

 

Proboszcz: Drodzy chłopcy! Uznając wasze szczere pragnienie, dopuszczam was 

do pełnienia służby ministranta w zgromadzeniu liturgicznym, na chwałę Boga w 

Trójcy Jedynego.  

 

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.  

 

Proboszcz: Jako znak dopuszczenia was do służby otrzymacie komżę i kołnierz, 

strój liturgiczny ministranta, który teraz uroczyście poświęcamy. 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOMŻ I PELERYNEK 

 

Proboszcz: Wspomożenie nasze w imieniu Pana. 

 

Wszyscy: Który stworzył niebo i ziemię. 

 

Proboszcz: Pan z wami. 

 

Wszyscy: I z duchem Twoim. 

 

 



Proboszcz:  

Módlmy się. Boże, racz zesłać swoje błogosławieństwo † na sługi swoje, którzy 

podczas liturgii będą nosić te szaty. Niech biały kolor przypomina im białą szatę 

chrztu świętego, na którym wezwani zostali do naśladowania Chrystusa, Twojego 

Syna, i niech będą czytelnym znakiem życia w Jego łasce i zmartwychwstaniu. 

Te zaś kołnierze, przeznaczone na różne obchody liturgiczne, niech wyrażają 

radość ze służenia Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Kandydaci ubierają komże. Gdy zostaną już ubrani Proboszcz zwraca się do nich: 

 

Proboszcz: Drodzy ministranci! Dla umocnienia waszej woli złóżcie przed całym 

zgromadzeniem swoje przyrzeczenia.  

 

Jeden z kandydatów czyta tekst przyrzeczenia. Wszyscy nowi ministranci na koniec mówią: 

Tak mi dopomóż Bóg. Amen. 

 

Ślubujemy służyć Panu Bogu przy Jego ołtarzu w naszej parafialnej wspólnocie. 

Obowiązki ministranta pragniemy wypełniać z wiarą i radością. Wszystkie 

czynności liturgiczne będziemy wykonywać sumiennie i godnie. Będziemy się 

modlić za swoich rodziców, wychowawców i nauczycieli. Dołożymy starań, by 

pilnie się uczyć i nikomu nie sprawiać przykrości. W potrzebie będziemy 

pomagać słabszym. Całym swoim postępowaniem chcemy zaświadczyć o 

oddaniu dla Pana Jezusa, aby inni ludzie przybliżali się do Niego i bardziej Go 

kochali. Na świadków tego przyrzeczenia bierzemy kapłanów, rodziców, 

przyjaciół i wszystkich tu obecnych. 

Tak mi dopomóż Bóg. Amen. 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MINISTRANTÓW 

 

Opiekun: Drodzy chłopcy, klęknijcie teraz, aby otrzymać błogosławieństwo.  

 

Proboszcz: Boże, od którego pochodzą wszystkie prawe zamiary i święte 

pragnienia, ufamy, że to Ty pociągnąłeś ku sobie tych chłopców i rozpaliłeś w 

nich pragnienie służenia Tobie. Wspomóż ich teraz swoją łaską, prowadź w nich 

dzieło, które sam rozpocząłeś i nie dopuść, aby kiedykolwiek odwrócili się od 

Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

 

Wszyscy: Amen.  

 


