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FUNKCJA PEŁNIĄCY 
TURYFERARIUSZ/ NAWIKULARIUSZ M. Adamów, J. Jankowski 

KRYCYFERARIUSZ M. Kowalski 

AKOLICI K. Krzych, M. Błażewski 

KSIĘGA/ MIKROFON M. Bartodziej, P. Żabski 

CEREMONIARZE M. Bartodziej, M. Ryzner, M. Wójtowicz 

KOŁNIERZE/KRZYŻE M. Wójtowicz, M. Ryzner 

KRZESŁO J. Wegera 

DIALOGI M. Ryzner 

KOMENTARZE B. Gilewicz 

EWANGELIARZ M. Mąka 

DARY- PROCESJA K. Dziendzioł, K. Wądołowski, T. Król 

I CZYTANIE M. Serwaczak 

PSALM M. Wójtowicz 

II CZYTANIE M. Zwarycz 

ALLELUJA M. Wójtowicz 

SZTANDAR B. Borecki, J. Borecki, M. Miśta 

DARY - ODEBRANIE M. Tomas, Sz. Kras, J. Wegera 

MODLITWA WIERNYCH J. Mincewicz, Sz. Willing, T. Smiatek,         
P. Brym, P. Żmuda 

CEROFERARIUSZE Geaidy, Kubny, Baraniuk, Pasztaleniec, 
Staszak, Dżaluk 

 



Procesja idzie w następującym porządku: 

Kadzidło, krzyż, akolitki, ministranci, lektorzy, 

szafarze, księża. 

Kandydaci na ministrantów i lektorów zajmują wyznaczone 

im w ławkach miejsca już przed Mszą Św. i nie idą w 

procesji wejścia. 

Przebieg uroczystości: 

Procesja na wejście: idziemy długim uroczystym wejściem, 

przyklękamy przed pierwszym stopniem ołtarza i zajmujemy miejsca 

od przodu 

Po okadzeniu ołtarza, ksiądz rozpoczyna Mszę św. od miejsca 

przewodniczenia – mikrofon i księga. 

Słowo wstępne: ks. Marcin 

Liturgia słowa: w czasie II czytania formuje się już procesja z 

Ewangeliarzem. 

Lektor II pamięta o schowaniu lekcjonarza!!!! 

Po Ewangelii kazanie. 

Po Wierzę w Jednego Boga nastąpi obrzęd przyjęcia nowych 

ministrantów. 

Komentarz Bartłomiej Gilewicz (w tym czasie krzesło przed ołtarz J. 

Wegera) mikrofon i teksty na ołtarz ( Sz. Kras) po wszystkim zdjąć 

mikrofon! 

Ksiądz(ołtarz) i M. Ryzner (ambona) prowadzą dialog.   

 Następnie kandydaci na ministrantów są wywoływani imiennie i 

podchodzą parami przed I stopień i tam się równo rozchodzą.  

Ksiądz na krzesło, obok księdza mikrofon i księga. 

Po dialogu księdza i Miłosza ministrant mikrofonu podchodzi do 

kandydatów, którzy z osobna mówią swoje imię i nazwisko, a 



następnie wspólnie odmawiają przyrzeczenia.(z kartki). Sz. Kras 

odbiera od nich teksty przyrzeczeń. 

Następnie schodzą się w pary jak do Uroczystej Komunii Św. i 

pojedynczo podchodzą i klękają przed księdzem, który nakłada im 

kołnierz. Potem każdy z nich wraca na wyznaczone miejsce. Podobnie 

przyrzeczenia lektorskie 

Komentarz B. Gilewicz 

Wspólnie odmawiamy odnowienie przyrzeczeń ministranckich. 

Po odnowieniu przyrzeczeń śpiewamy hymn: Króluj nam Chryste 

Następuje modlitwa wiernych.      

 Wezwania czytają nowo ustanowieni lektorzy, których 

podprowadza M. Ryzner. 

Wezwania modlitwy czytamy BEZ: Ciebie prosimy. Śpiewa je P. 

Organistka.  

W czasie pierwszego wezwania modlitwy wiernych wyznaczeni do 

darów: Dziendzioł, Wądołowski, Król ustawiają się do procesji z 

darami, gdy będzie 2 wezwanie z dwóch stron wyruszają pod chór po 

dary. 

Gdy zacznie się komentarz do procesji- B. Gilewicz, powoli ruszają do 

ołtarza, gdzie oczekuje na nich ksiądz, Tomas, Kras, Wegera. 

Odbierają oni dary od księdza i kładą je na wyznaczone miejsce. 

Dalej Msza odbywa się jak zwykle.  

W czasie Baranku Boży formujemy się do Uroczystej Komunii Św. 

Te Deum. (dzwonią dzwonki) 

Po modlitwie po Komunii św. - ogłoszenia. 

Uroczyste błogosławieństwo. 

Procesja zejścia długą drogą : Kadzidło, krzyż itd., nowi ministranci, 

reszta ministrantów i lektorów, szafarze, kapłani.  

Po Mszy św.: wspólne zdjęcie! 

W salkach - spotkanie przy stole. 



PRZYJĘCIE MINISTRANTÓW 

Miłosz: Niech przystąpią Ci, którzy mają być ustanowieni ministrantami. 

(imienne wywoływanie) 

Miłosz: Drogi Księże! W imieniu tych naszych kolegów proszę o 

dopuszczenie ich do stałej służby ministranckiej oraz o udzielenie im 

błogosławieństwa. 

Ksiądz: Drodzy chłopcy! Po waszym długim przygotowaniu, w uznaniu 
waszego szczerego pragnienia, będziecie dopuszczeniu do stałej służby 
ministranckiej przy Ołtarzu Chrystusa. Będziecie posługiwać przy najświętszych 
czynnościach, do jakich dopuszczony jest człowiek.  
Teraz dla wyrażenia i umocnienia waszej dobrej woli, złóżcie wasze 
przyrzeczenia przed całym zgromadzeniem.  

 
 

Ministranci: 
JA,……..…………….. /służbę ministrancką/ uważam za moje 
powołanie i zaszczyt. 
Przyrzekam więc memu Panu i Bogu/ służyć przy Jego ołtarzu/ z wiarą 
i radością. 
Obowiązki ministranta / będę wypełniał sumiennie. 
Będę się modlił za moich księży / i okazywał im szacunek. 
Będę czcił i modlił się / za moich rodziców i wychowawców. 
Będę pilnym uczniem / i dobrym kolegą. 
Będę z innymi mówił o Chrystusie / aby mu uwierzyli i Go pokochali. 
Wyrzekam się wszystkiego / co mnie będzie oddalało od Boga. 
Będę miłował moją Ojczyznę. 
Na świadków tego przyrzeczenia / biorę moich kapłanów, / rodziców, / 
kolegów / i wszystkich tu obecnych. 
Tak mi dopomóż Bóg. Amen 
Święty Stanisławie Kostko,/ módl się za nami! 

 
Ksiądz: Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na wspólnotę modlącego się 
Kościoła i racz pobło+gosławić tych synów, którzy pragną Ci służyć jako 
ministranci. Udziel im darów żywej wiary i głębokiej miłości, aby ich służba była 
miła Tobie i pociągała innych do Ciebie. Niech będą sumienni w nauce, 
szlachetni w postępowaniu i przykładni w życiu. Przez…. 

K: Przyjmij ten strój służby Bożej i staraj się o czystość 
duszy, i poznawanie piękna liturgii Kościoła. 

Ministrant: Amen. 



PRZYJĘCIE LEKTORÓW 
 

Miłosz: Niech przystąpią Ci, którzy pragną pełnić funkcję lektora.  
         (wywoływanie imienne) 
 

Ksiądz:  Drodzy Kandydaci! Zostaniecie za chwilę dopuszczeni do posługi 
lektora. Zadaniem lektora jest czytanie Pisma Świętego w zgromadzeniu 
liturgicznym. Przez wasze usta będzie przemawiał sam Pan Bóg. Pamiętajcie 
zawsze, jak wielką i świętą służbę będziecie pełnić i z jaką pilnością i 
starannością powinniście ją podejmować. 
 Przekazując innym słowo Boże, sami je przyjmijcie i pilnie rozważajcie, 
abyście w nim odnajdywali moc i radość. Waszym codziennym życiem głoście 
naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 

 
Miłosz: Pokornie prośby Boga Ojca, aby pobłogosławił tych kandydatów na 
lektorów.  
Kandydaci uklękną. 
 

Ksiądz: Boże, Źródło światłości i dobroci, który posłałeś swojego Syna, Słowo 
życia, aby objawił ludziom tajemnicę Twojej miłości, pobło+gosław tych 
wybranych do posługi lektorów. Spraw, aby nieustannie rozważając Twoje 
słowo, zostali przez nie ukształtowani i wiernie przekazywali je swoim braciom. 
Przez Chrystusa Pana naszego. 

 
Wszyscy: Amen. 
 
Nowi lektorzy razem: Dziękując Bogu/ za łaskę powołania do służby 
lektorskiej, / przyrzekamy powierzone zadnia, / wykonywać gorliwie i 
sumiennie; / Przyrzekamy czytać słowo Boże z szacunkiem / i według 
niego żyć. / Tak nam dopomóż Bóg! 
 
 

Ksiądz: Przyjmij księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie 
przekazuj Słowo Objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. 

 
Kandydaci podchodzą i przyjmują Pismo Święte oraz krzyż lektorski i 
pamiątkową książeczkę.  
 
 

 
 

 



MODLITWA WIERNYCH 
 

CHRYSTUS JEST NASZYM KRÓLEM I BOGIEM, SPEŁNIA PROŚBY 

SWOICH PODDANYCH, ZANOŚMY JE DO NIEGO 
 

            P. ŻMUDA 

1. Módlmy się za Papieża Franciszka, wszystkich biskupów i 
kapłanów, aby własnym przykładem życia pociągali 
innych na drogę Zbawienia. 
 
P. BRYM 

2. Módlmy się o liczne i święte powołania kapłańskie, 
zakonne i misyjne, szczególnie z naszej wspólnoty, aby 
nigdy nie zabrakło szafarzy świętych Sakramentów i 
głosicieli Ewangelii. 
 
SZ. WILLING 

3. Módlmy się za całą wspólnotę ministrantów naszej Parafii, 
szczególnie za nowo przyjętych ministrantów i nowych 
lektorów, aby Chrystus obdarzył ich w tej służbie swoim 
błogosławieństwem. 
 
J. MINCEWICZ 

4. Módlmy się za rodziny i bliskich naszych ministrantów,  i 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, aby wiara w 
Chrystusa dodawała im sił do codziennej miłości. 
 
T. SMIATEK 

5. Módlmy się za całą naszą parafię, zarówno zmarłych jak i 
żyjących, niech Chrystus Król wszechświata będzie dla 
nas Przewodnikiem na drogach naszego życia.   

 
Ojcze, Twój Syn zakrólował na drzewie krzyża, a Jego 
miłość jest jedyną prawdą, przez Niego udzielasz nam 
pokoju; przyjmij więc nasze modlitwy, które zanosimy 
do Ciebie w imię ukrzyżowanej miłości, i wysłuchaj nas 
przez Chrystusa Pana naszego. 

 

 


