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Obrzęd przyjęcia do grona kandydatów na ministrantów 
 

 
Obrzęd przyjęcia do grona kandydatów może dokonać się w czasie Eucharystii po homilii, 
ewentualnie przed Mszą św. Jeśli przed Mszą św. to kandydaci wychodzą do ołtarza i udają się 
na wyznaczone miejsca, w procesji wejścia uczestniczy ks. Opiekun i ks. Proboszcz jako 
przewodniczący zgromadzenia. W przypadku, kiedy nie ma ks. Opiekuna jego rolę może pełnić 
ktoś z rodziców kandydatów lub osoba pełniąca funkcję lektora bądź animatora w parafii. Po 
zajęciu miejsc wszyscy stoją, ks. Opiekun zwraca się do ks. Proboszcza lub ks. Proboszcz sam. 

 

Ks. Opiekun: 

Niech przystąpią ci chłopcy, którzy mają być włączeni do grona kandydatów 

na ministrantów: 

 
Następuje wyczytanie z imienia i nazwiska kandydatów. Nie należy podawać imion rodziców. 
Wywołani kandydaci  wychodzą  na środek i mówią razem: 

 

JESTEŚMY! 

Ks. Opiekun: 

Czcigodny Księże Proboszczu, zebrani tu chłopcy proszą o dopuszczenie ich do 

grona kandydatów na ministrantów, aby w przyszłości móc pełnić posługę 

ministranta podczas liturgii i nabożeństw. 

Ks. Proboszcz: 

Czy zasługują na to, by włączając ich do grona kandydatów powierzono im 

zaszczytną służbę ministrantów w zgromadzeniu liturgicznym? 

Ks. Opiekun: 

Tak, ponieważ swoją gotowość i pragnienie służby przy ołtarzu Chrystusa 

potwierdzają życiem chrześcijańskim i sumiennym przygotowaniem do 

pełnienia tej posługi. 

Ks. Proboszcz: 

Drodzy chłopcy, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, czy chcecie 

być włączeni do grona kandydatów, by po odpowiednim czasie formacji zostać 

ministrantem?  

Kandydaci: 

Chcemy! 
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Ks. Proboszcz: 

Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, któremu Kościół służy  

w liturgii, przyjmujemy tych chłopców do grona kandydatów na ministrantów.  

Kandydaci: 

Bogu niech będą dzięki! 

Ks. Proboszcz: 

Najmilsi, teraz prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby tym chłopcom 

udzielał pomocy do godnego wypełniania służby liturgicznej. 

Kandydaci klękają 

Boże, wejrzyj łaskawie na tę gromadkę Twoich synów, którzy pragną Ci służyć. 

Udziel im łaski żywej wiary i miłości, aby ich służba była miła Tobie i pociągała 

innych do Ciebie. Wspomagaj ich, aby byli wzorowi jako synowie, sumienni w 

nauce, szlachetni w postępowaniu i przykładni jako Twoi wyznawcy. Który 

żyjesz i królujesz na wieki wieków.  

Kandydaci wstają  

Ks. Proboszcz 

Drodzy chłopcy, na znak włączenia do grona kandydatów na ministrantów 

otrzymacie niebieskie szarfy. Niech kolor nieba zawsze przypomina wam o 

konieczności życia w łasce uświęcającej.  

 

Ks. Proboszcz zakłada chłopcom szarfy, przy pomocy ks.  Opiekuna. Po założeniu szarf 
jeśli są kolejne grupy ministrantów to można przystąpić do ich prezentacji, jeśli nie to 
ks. Proboszcz mówi chłopcom od siebie słowo zachęty i udziela błogosławieństwa. Po 
błogosławieństwie następuje wyjście do zakrystii w ustalonym porządku. 
 

 


