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OBRZĘD PRZYJĘCIA NOWYCH MINISTRANTÓW I PROMOCJA MINISTRANTÓW 
NA WYŻSZE STOPNIE LITURGICZNE 

1. Uwagi ogólne: 

- promocja do stopni ministranckich odbywa się co roku i jest główną uroczystością ministrantów 
w parafii; 

- promocji dokonuje proboszcz / wikariusz podczas Mszy św., 

- wcześniej powinno odbyć się spotkanie ministrantów i rodziców celem przygotowania 
uroczystości oraz nabożeństwo pokutne i spowiedź. 

2. Przygotować należy: 

- pełną asystę liturgiczną 

- modlitwę wiernych, 
- listę imion ministrantów i kandydatów na poszczególne stopnie, 

- dzwonek, świece, mszał, ampułki, ceremoniał, lekcjonarz. 

3. Formularz mszalny: 
- zgodnie z przepisami kalendarza liturgicznego. 

4. Po homilii: 

- obrzęd promocji i poszczególne jego etapy poprzedzone są komentarzem. 

5. Obrzędu należy dokonywać w widocznym miejscu, np. przed ołtarzem. Ministranci podchodzą 
kolejno do Proboszcza.  

Komentarz: (czyta: Marcel Bejman) 
Za parę minut rozpoczniemy Eucharystię, podczas której będzie miała miejsce liturgia 
promocji ministranckiej. Ta liturgia odbywa się co roku i za każdym razem jest bardziej 
uroczysta. Prosimy, abyście objęli swoją modlitwą zarówno 49-cio osobową grupę dziewcząt 
i chłopów posługujących podczas Mszy i nabożeństw w naszym kościele, jak i ich rodziców, 
bez których byłoby to bardzo utrudnione. Ministranci pragną dziś, wobec nas odnowić swoje 
ślubowanie i przyjąć do swojego grona 3-ch kandydatów, młodych adeptów Liturgicznej 
Służby Ołtarza.  
Może warto prze tej okazji wspomnieć – choćby w zarysie – program formacji ministranckiej, 
jaki realizowany jest w naszej parafii. Ministranci przynależą do 6-iu grup, nazywanych 
stopniami posługi. Każdy ze stopni nich trwa jeden rok:  

- kandydat (grupa 6) – podczas roku liturgicznego poznaje istotę bycia ministrantem oraz 
podstawowe zasad służby. W tym czasie kandydaci uczą się podstawowych cech 
(sumienność, punktualność, troska o porządek) oraz nazwy naczyń liturgicznych, znaczenia 
gestów i postaw. 

- choralista (grupa 5) - to posługa, w której ministrant oznajmia ważne wydarzenia podczas 
liturgii i nabożeństw przez dzwonienie lub używanie gongu. Ponadto choralista uczy się 
także odpowiadać na wezwania kapłana we Mszy św., poznaje różne modlitwy oraz pieśni 
kościelne;  

- ministrant światła (grupa 4) – spełnia swoją funkcję posługując ze świecą w czasie procesji 
na rozpoczęcie i zakończenie Mszy św., procesji z Ewangeliarzem oraz przy odczytywaniu 
Ewangelii, a także posługując z pateną podczas obrzędu komunii. Na tym etapie formacji 
ministranci poznają lepiej symbolikę światła; 

- ministrant ołtarza (grupa 3) - troszczy się o należyte przygotowanie ołtarza do Mszy, darów 
ofiarnych (chleba i wina) oraz paramentów liturgicznych (kielich, patena, puryfikaterz, 
ręczniczek, lavabo) i może nosić krzyż w procesji. Na tym poziomie poznaje symbolikę 
ołtarza, naczyń i szat liturgicznych; 

- ministrant akolita (grupa 2) – ma prawo do spełniania wszystkich funkcji. Jest 
odpowiedzialny za całościowe przygotowanie liturgii, prowadzenie prób, czuwa nad 
właściwym przebiegiem i porządkiem obrzędów, dba o wyznaczanie zadań podczas liturgii; 

- ceremoniarz (grupa 1) - może posługiwać przy ołtarzu pomagając celebransowi przy mszale, 
lekcjonarzu i pozostałych księgach liturgicznych.  
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Dzisiejsza promocja ministrancka pięknie wpisuje się w Liturgie I Niedzieli Adwentu, który 
ma nas przygotować do ponownego przyjścia Chrystusa na ziemie. To przyjście zachęca nas 
do radosnego czuwania i nieodwołalnie wiąże się z naszym udziałem i obecnością w 
niebieskiej Liturgii. 
Za chwilę wyruszy procesja przez kaplicę Matki Bożej, pod chór, w kierunku ołtarza. Za 
krzyżem w pierwszej kolejności idą kandydaci, a za nimi ministranci z kolejnych stopni. 
Zachęcamy do czynnego udziału w modlitwach, śpiewach i uwielbieniu Boga, a przez to do 
wypraszania błogosławieństwa Bożego dla całej naszej wspólnoty. 

OKADZENIE 

OBRZĘDY WSTĘPNE 

LITURGIA SŁOWA 

Komentarz:  

Okres adwentu, w którym trwamy, jest czasem oczekiwania. Właśnie o tym zapewnia nas 
prorok Izajasz w pierwszym czytaniu. Mówi, że to nie my odnajdziemy Boga, a raczej to On 
sam przyjdzie, aby nas zbawić. Treścią drugiego czytania jest powtórzenie tej obietnicy i 
ożywienie naszej nadziei, gdyż – jak to mówi św. Jakub Apostoł - przyjście Pana jest już 
bliskie. Posłuchajmy z uwagą Słowa Bożego. 

PIERWSZE CZYTANIE  (czyta: Wiktoria Bartnik)  Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7 
Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Tyś, Panie, naszym ojcem, „Odkupiciel nasz” to Twoje imię odwieczne. Czemuż, 
o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się 
nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na 
pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, przed Tobą skłębiłyby 
się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą działał 
tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie 
pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Tyś zawrzał gniewem, żeśmy 
zgrzeszyli przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy 
skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy 
opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał 
Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze 
przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, Panie, Tyś naszym ojcem. 
Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. My wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich. 

Oto Słowo Boże 

PSALM RESPONSORYJNY  (śpiewa: Arlena Grochal)     Ps 80 (79), 2ac i 3b, 15–16. 18–19  

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.  

Usłysz, Pasterzu Izraela, * 

Ty, który zasiadasz nad cherubinami. 

Zbudź swą potęgę * 

i przyjdź nam z pomocą. 
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Powróć, Boże Zastępów, * 

wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. 

Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, * 

latorośl, którą umocniłeś dla siebie. 

Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, * 

nad synem człowieczym, 

którego umocniłeś w swej służbie. 

Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, * 

daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. 

DRUGIE CZYTANIE  (czyta: Zofia Ucarer)    1 Kor 1, 3–9 
Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa  

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Nieustannie 
dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to 
bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo 
świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie doznajecie braku żadnej łaski, 
oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż 
do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest 
Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem 
naszym. 

Oto Słowo Boże 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Okaż nam, Panie, łaskę swoją, 

i daj nam swoje zbawienie 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA         Mk 13, 33–37 
Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie  

Słowa Ewangelii według świętego Marka  

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas 
ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. 
Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył 
zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan 
domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By 
niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię 
wszystkim: Czuwajcie”. 

Oto Słowo Pański 
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HOMILIA 

OBRZED PROMOCJI 

Po homilii opiekun zwraca się do celebransa w następujących słowach: 

Komentarz:  

Rozpoczyna się bezpośrednia część związana z promocją ministrantów. Rozpoczyna ją jeden z 
rodziców, który jest równocześnie opiekunem całej wspólnoty i rodziców ministrantów. 
Następnie zostaną wezwani imiennie wszyscy ministranci według lat formacji. W kolejnym 
kroku każda z grup otrzyma swoją promocję. Kandydaci włączeni zostaną do promocji po 
poświęceniu alb, pasków i krzyżyków. Osobliwym symbolem będzie nałożenie im strojów, w 
czym będą im pomagać najstarsi ministranci. Podczas obrzędu ministranci podchodzą i staja 
przed ołtarzem w dwuszeregu. Każdy z nich otrzymuje nowy krzyż, potwierdzający zmianę 
grupy. Najstarsi ministranci z grupy 1-ej otrzymują krzyże już na własność. 

Opiekun (B. Bartnik) 
Księże Macieju, proszę o promocję ministrantów do posługi na określone stopnie służby 
liturgicznej oraz o przyjęcie kandydatów do grona ministrantów naszej parafii 

Kapłan: 
Z radością przychylam się do tej prośby i proszę wystąpienie: 

Grupa 1 

 Marcel Bejman 
 Jakub Kowalski 
 Adrianna Pastuszek 
 Piotr Sokolinski 
 Piotr Strzałek-Stanecki 

Kapłan: Czy ministranci, czy ślubujecie służyć Chrystusowi w jego kościele, 
spełniając swoje obowiązki sumiennie i z oddaniem? 

Ministranci: Ślubujemy. 

Kapłan: Na większą chwałę Boga, któremu Kościół służy w Liturgii, błogosławię was i 
wasze dobre postanowienia. Niech Bóg, który rozpoczął w was dobre dzieła 
sam wszystkiego w was dokona. 

Ministranci: Amen 

Grupa 2 

 Tycjan Bejman 
 Natalia Dib 
 Jerzy Dib 
 Łukasz Słoma 
 Zofia Ucarer 
 Piotr Zaki 

Kapłan: Na większą chwałę Boga, któremu Kościół służy w Liturgii, błogosławię was i 
wasze dobre postanowienia. Niech Bóg, który rozpoczął w was dobre dzieła 
sam wszystkiego w was dokona. 

Ministranci: Ślubujemy. 
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Kapłan: Na większą chwałę Boga, któremu Kościół służy w Liturgii, błogosławię was i 
wasze dobre postanowienia. Niech Bóg, który rozpoczął w was dobre dzieła 
sam wszystkiego w was dokona. 

Ministranci: Amen 

Grupa 3 

 Adrianna Olszewska 
 Maksymilian Rybarczyk 
 Wiktoria Bartnik 
 Hubert Komisarczuk 
 Jakub Kusy 
 Bartek Michniewicz 
 Wiktor Rakoczy 
 Ryan Robaczek 
 Wiktor Rybarczyk 

Kapłan: Czy ministranci, czy ślubujecie służyć Chrystusowi w jego kościele, 
spełniając swoje obowiązki sumiennie i z oddaniem? 

Ministranci: Ślubujemy. 

Kapłan: Na większą chwałę Boga, któremu Kościół służy w Liturgii, błogosławię was i 
wasze dobre postanowienia. Niech Bóg, który rozpoczął w was dobre dzieła 
sam wszystkiego w was dokona.   

Ministranci: Amen 

Grupa 4 

 Arlena Grochal 
 Amelia Jastrzębska 
 Alexander Kula 
 Natalia Michniewicz 
 Liliana Pastuszek 
 Dawid Pyryt 
 Adam Szozda 
 Tomasz Szozda 
 Patryk Wełna 
 Dawid Zabłoński  
 Julia Zaleśny 

Kapłan: Czy ministranci, czy ślubujecie służyć Chrystusowi w jego kościele, 
spełniając swoje obowiązki sumiennie i z oddaniem? 

Ministranci: Ślubujemy. 

Kapłan: Na większą chwałę Boga, któremu Kościół służy w Liturgii, błogosławię was i 
wasze dobre postanowienia. Niech Bóg, który rozpoczął w was dobre dzieła 
sam wszystkiego w was dokona.   

Ministranci: Amen 
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Grupa 5 

 Dominik Czajkowski 
 Kamil Grochal 
 Aleksander Jurzyk 
 Maksymilian Mróz 
 Laura Pyryt 
 Daniel Reape 
 Jan Rybarczyk 
 Dawid Zabłoński 

Kapłan: Czy ministranci, czy ślubujecie służyć Chrystusowi w jego kościele, 
spełniając swoje obowiązki sumiennie i z oddaniem? 

Ministranci: Ślubujemy. 

Kapłan: Na większą chwałę Boga, któremu Kościół służy w Liturgii, błogosławię was i 
wasze dobre postanowienia. Niech Bóg, który rozpoczął w was dobre dzieła 
sam wszystkiego w was dokona.  

Ministranci: Amen 

Kandydaci 

Gdy już wszyscy kandydaci znajdą się przed ołtarzem,  

opiekun zwraca się do celebransa 

Prezes ministrantów: Drogi Księże w imieniu obecnych tu kandydatów proszę 
o dopuszczenie ich do służby liturgicznej oraz o udzielenie im błogosławieństwa 
Bożego. 

Kapłan: Niech przystąpią ci którzy mają być ustanowieni ministrantami. 
 Kusy Filip 
 Kacper Wodzinski 
 Veronika Zbrzyzna 

Drodzy kandydaci, czy jesteście świadomi wielkiej godności ministranta, o którą 
prosicie? 

Prezes: Zostali o tym pouczeni. 

Kapłan: Drodzy kandydaci, uznając wasze szczere pragnienie, dopuszczam was do 
pełnienia służby ministranta w zgromadzeniu liturgicznym, na chwałę Boga w 
Trójcy Jedynego. 

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki. 

Kapłan: Jako znak dopuszczenia was do służby otrzymacie alby, paski i krzyżyki, które 
są strojem liturgicznym ministranta w naszej parafii. Teraz zostaną uroczyście 
poświęcone. 

Błogosławieństwo alb, krzyżyków i pasków 

Kapłan: Wspomożenie nasze w imieniu Pana 

Wierni: Który stworzył niebo i ziemię 

Kapłan: Pan z wami 

Wierni: I z duchem Twoim 
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Kapłan: 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. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen 

Kapłan (przy nałożeniu krzyża): Służ wiernie Bogu i ludziom 

Starsi ministranci pomagają założyć nowym ministrantom.  

W czasie ubierania śpiewa się hymn ministrancki „Króluj nam Chryste...”  
Gdy zostaną już ubrani następuje zakończenie obrzędu 

Drodzy ministranci przyjmijcie błogosławieństwo na czas posługi: Boże, od którego 
pochodzą wszystkie prawe zamiary i święte pragnienia, ufamy, że to Ty pociągnąłeś ku 
sobie tych ministrantów 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. Amen. 

MODLITWA WIERNYCH 

1. (Dominik Czajkowski) Módlmy się do Boga w intencji papieża Franciszka, biskupów i 
kapłanów, aby głosząc Ewangelię przykładem swojego życia zachęcali do dobrego 
przeżywania Liturgii. Ciebie prosimy… 

2. (Kamil Grochal) Módlmy się za ludzi, którzy odpowiadają za ten świat, by zachęceni 
Bożą mądrością, troszczyli się o to, co budzi w ludziach wzajemny szacunek, troskę 
i prowadzi do pokoju. Ciebie prosimy… 

3. (Aleksander Jurzyk): Módlmy się za wszystkich ministrantów w naszym kościele i w 
świecie, aby służyli jak najpiękniej Bogu podczas wykonywania swojej posługi. 
Ciebie prosimy… 

4. (Maksymilian Mróz) Módlmy się za naszych rodziców, aby Pan Bóg im błogosławił, 
obdarzał dobrym zdrowiem i siłami potrzebnymi do naszego wychowania. Ciebie 
prosimy… 

5. (Daniel Reape) Módlmy się za potrzebujących naszej modlitwy i za pana Adama, 
który obchodzi dziś swoje urodziny. Ciebie prosimy… 

6 (Laura Pyryt) Módlmy się za nas wszystkich, abyśmy umieli dobrze korzystać z darów 
Bożych, które codziennie otrzymujemy. Ciebie prosimy… 

PROCESJA Z DARAMI 

Komentarz: 

Teraz następuje dalszy etap Mszy św. Do ołtarza przyniesione zostaną dary ofiarne.  W 
procesji biorą udział (po dwóch): kandydaci, ministranci światła i ministranci ołtarza oraz 
rodzice 

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA 

LITURGIA KOMUNII ŚW. 

Komentarz: 

Komunia udzielna będzie pod dwoma postaciami. W imieniu kapłanów, prosimy osoby 
przyjmujące Komunię na rękę, aby w dniu dzisiejszym przystąpiły do niej w tradycyjny 
sposób. Jeżeli jednak ktoś – z różnych powodów – zostaje przy Komunii św. na rękę, prosimy, 
by odpowiednio wcześnie dać znać kapłanowi o tym zamiarze. Osoby podchodzące tylko po 
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błogosławieństwo proszone są o skrzyżowanie dłoni na piersiach i wyraźne odchylenie głowy. 
Dzieci nie przystępujące jeszcze do Komunii kładą paluszek na buzi. 
Prosimy również, by w środkowym przejściu do Komunii Św. dopuścić w pierwszej kolejności 
ministrantów. 

ROZESŁANIE  

Komentarz: 

Msza św. dobiegła końca, ale jesteśmy pewni, że jej dary trwać będą w nas przez długi czas, 
aż do momentu, gdy wydadzą piękne owoce dla chwały Boga, pożytku ludzi i naszego wzrostu 
w wierze. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.  


