
Promocja do stopnia ministranta młodszego  

Nałożenie komży 

 

Ministrantem (młodszym) zostaje kandydat, który odbył staż kandydacki, w czasie 

którego udowodnił, że pragnienie bycia ministrantem jest głębokie. Ministrant młodszy, 

ubrany w białą komżę, może wykonywać niektóre czynności liturgiczne przy ołtarzu. 

Jeśli docelowo będą kolejne stopnie ministranckie w parafii to można używać nazwy 

ministrant młodszy, jeśli nie ma formacji w oparciu o stopnie ministranckie należy 

pozostać przy nazwie ministrant. 

Ks. Opiekun: 

Niech przystąpią pragnący pełnić służbę ministrancką w stopniu ministranta 

(młodszego): 

Wywołani kandydaci  wychodzą  na środek i mówią: 

 JESTEŚMY! 

Ks. Proboszcz: 

Czy chcecie pełnić służbę ministrancką w powierzonych wam stopniu?  

 Kandydaci odpowiadają razem:  

 CHCEMY! 

Ks. Proboszcz: 

Na większą chwałę Boga, któremu Kościół służy w liturgii, ustanawiam was 

ministrantami w stopniu ministranta (młodszego). 

 Kandydaci: 

Bogu niech będą dzięki. 

Błogosławieństwo  ministrantów 

 Ks. Proboszcz: 

Pokornie prośmy Boga, aby pobłogosławił tych wybranych chłopców do służby 

Bożej przy ołtarzu.  

  



Kandydaci klękają natomiast celebrans odmawia modlitwę:  

 

Ks. Proboszcz: 

Wysłuchaj Boże nasze modlitwy i w swojej dobroci pobłogosław tym, którzy od 

dziś rozpoczynają służbę ministrancką w stopniu ministranta (młodszego). 

Spraw, aby wytrwali w dobrym i przez szczerą przyjaźń  z Chrystusem – 

Kapłanem stawali się godnymi Ci służyć  przy stole eucharystycznym. Który 

żyjesz i królujesz na wieki wieków.  

 

Kandydaci: 

Amen. 

Błogosławieństwo  szat liturgicznych  

Po modlitwie ministranci wstają.  

Ks. Proboszcz: 

Teraz pobłogosławię wasze komże, które za chwilę założycie w Imię naszego 

Pana, któremu będziecie służyć przy ołtarzu  

Módlmy się.  

Panie Jezus Chryste, który przyjąłeś naszą ludzką naturę, błagamy Twoje 

nieskończone miłosierdzie, abyś zechciał pobłogosławić te nowe szaty, aby  ci, 

których w nie obleczemy, zasłużyli na przyobleczenie się w Ciebie i mogli 

całym swym życiem być świadkami Twojej obecności. Który żyjesz i królujesz 

na wieki wieków.  

WSZYSCY: Amen  

Woda pobłogosławiona i kropidło.  

Ks. Proboszcz: 

Przyjmijcie strój służby Bożej, a służąc Bogu i braciom w radości zachowajcie 

swoją duszę nieskalaną jak szatę, którą otrzymujecie.   

Kandydaci: 

Amen. 

Ministranci nakładają nowo pobłogosławione szaty i udają się na wcześniej 

przygotowane miejsca.  

  


