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W procesji wejścia kandydaci i aspiranci idą tuż przed Głównym celebransem niosąc swoje szaty 

liturgiczne (komże lub pelerynki). Kandydaci do czasu włączenia do Liturgicznej Służby Ołtarza 

zajmują przygotowane miejsce na pufach w pierwszym rzędzie ławek. 

 

Ryt obłóczyn 
 

1. Prezentacja kandydatów 
 

Po Homilii odpowiedzialny za kandydatów wzywa ich imiennie. Wezwany kandydat wychodzi 

na środek, czyni ukłon i mówi: „jestem” 

 

OPIEKUN: Niech przystąpią chłopcy, którzy pragną rozpocząć służbę liturgiczną 

jako aspiranci: 

 Aszkiełowicz Jakub syn Marcina 

 Dziugan Jakub syn Michała 

 

OPIEKUN: Niech przystąpią chłopcy, którzy pragną rozpocząć służbę liturgiczną 

jako ministranci: 

 Bury Dawid syn Jacka 

 Detlaf Kamil syn Jarosława 

 Grinholc Antoni syn Stanisława 

 Kosman Tomasz syn Jarosława 

 Kotłowski Krzysztof syn Artura 

 Laskowski Paweł syn Arkadiusza 

 Lis Sebastian syn Mariusza 

 Semmerling Kacper syn Waldemara 

 Skarżyński Krystian syn Damiana 

 Smętek Jan syn Arkadiusza 

 Suliński Filip syn Janusza 

 Tocha Mateusz syn Marcina 

 

 

  



2. Dialog Opiekuna z celebransem 

Po imiennym przedstawieniu kandydatów prezentujący zwraca się do celebransa tymi słowami: 

OPIEKUN: Drogi Księże Proboszczu, ci chłopcy proszą o włączenie do 

grona Służby Liturgicznej naszej wspólnoty parafialnej. 

CELEBRANS: Czy jesteś pewien, że są przygotowani i godni, aby pełnić 

służbę liturgiczną w Kościele? 

OPIEKUN: Tak, mogę zaświadczyć, że są przygotowani i godni pełnienia 

służby liturgicznej. 

CELEBRANS: Z radością ich przyjmujemy, a błogosławieństwo Boże niech 

wam zawsze towarzyszy. 

Komentarz: Proszę aby powstali rodzice kandydatów i aspirantów, którzy 

dzisiaj będą składać ślubowanie. 

3. Dialog Ks. Proboszcza z Rodzicami 

Drodzy Rodzice, wasi synowie zgłaszają się do służby liturgicznej, 

bo usłyszeli szczególne wezwanie Boże. Stało się to za waszą zgodą. 

W jakiś sposób wy dzisiaj składacie ich Bogu w ofierze, by mogli Mu 

służyć przy Jego ołtarzach. 

Jeżeli ich pragnienie jest szczere, będą mogli przez wiele lat pełnić 

tę świętą służbę liturgiczną, a przez to nie tylko widzialnie zbliżać się do 

Najświętszych Boskich Tajemnic, ale przede wszystkim stać się 

umiłowanymi przyjaciółmi Jezusa Chrystusa, któremu będą służyć.  

W poczuciu odpowiedzialności za waszych synów wyraźcie teraz 

waszą zgodę wobec Chrystusa Pana, któremu szczególnie ich 

powierzacie. 

Ks. Proboszcz: A zatem pytam was drodzy rodzice. Czy chcecie, aby 

wasi synowie pełnili świętą służbę w zgromadzeniu liturgicznym 

w naszej wspólnocie parafialnej? 

Rodzice odpowiadają: Chcemy. 

Ks. Proboszcz: Czy chcecie czynnie współpracować z duszpasterzem nad 

ich formowaniem, aby swoją służbę wypełniali sumiennie i coraz 

godniej oraz z coraz większym duchowym pożytkiem? 

Rodzice odpowiadają: Chcemy. 



Ks. Proboszcz: Niech Jezus Chrystus, któremu ofiarujecie swoje dzieci, 

sam będzie dla was nagrodą teraz i w wieczności 

Rodzice: Amen. 

4. Dialog Ks. Proboszcza z kandydatami o obłóczyn: 

Ks. Proboszcz:  A wy, drodzy chłopcy, czy chcecie służyć w kościele, 

przy ołtarzu, podczas świętych obrzędów? 

Kandydaci: Chcemy. 

Ks. Proboszcz:  Czy wiecie że służba liturgiczna nakłada na was trudne 

obowiązki pilności, sumienności i takiego postępowania, by podobać się 

Panu Jezusowi, któremu macie służyć? 

Kandydaci: Wiemy. 

Ks. Proboszcz: Czy przyrzekacie, że postaracie się wypełniać wszystkie 

swoje obowiązki, by dobrze przygotować się do tej świętej służby? 

Kandydaci: Przyrzekamy. 

5. Przyrzeczenie kandydatów 

Komentarz: Proszę aby rodzice usiedli. Do ołtarza podchodzą chłopcy, 

którzy po przygotowaniu jako kandydaci pragną rozpocząć okres próby jako 

aspiranci w Liturgicznej Służbie Ołtarza w naszej parafii. 

Kandydaci klękają na pierwszym stopniu przed ołtarzem i trzymając w prawej ręce kartkę 

z przyrzeczeniem, wypowiadają następujące ślubowanie: 

Ja, (imię i nazwisko) syn (imię) przyrzekam, / 

Całym swym życiem / pełnić wierną służbę Bogu, / 

Chcę być gorliwym ministrantem przy ołtarzu, / 

Wzorowym uczniem w szkole, / 

Posłusznym synem i kochającym bratem w gronie rodziny / 

oraz dobrym kolegą w pracy i zabawie. / 

Chcę żyć i postępować / według ,,Zasad ministranta”. / 

Króluj nam Chryste. 

Kandydaci wstają i udają się na swoje miejsce. Podchodzą aspiranci, klękają na pierwszym 

stopniu przed ołtarzem i trzymając w prawej ręce kartkę z przyrzeczeniem, wypowiadają 

następujące ślubowanie: 



Komentarz: Do ołtarza podchodzą chłopcy, którzy po przygotowaniu 

jako aspiranci pragną wstąpić w szeregi ministrantów w Liturgicznej 

Służbie Ołtarza w naszej parafii. 

 

Ja, (imię i nazwisko) syn (imię) przyrzekam /  

Służbę ministrancką / uważać za moje powołanie i zaszczyt. 

Służyć memu Panu i Bogu - przy Jego ołtarzu z wiarą i radością. 

Obowiązki ministranta / wypełniać sumiennie. 

Modlić się za moich księży / i okazywać im szacunek. 

Modlić się za moich rodziców, / wychowawców i nauczycieli. 

Być pilnym uczniem / i dobrym kolegą. 

Rozmawiać z innymi o Panu Jezusie, /  

aby bardziej Mu wierzyli i Go kochali.  

Wyrzekam się do 18 roku życia / alkoholu i papierosów. 

Przyrzekam miłować moją Ojczyznę / i wszystko, co Ją stanowi. 

Na świadków tego przyrzeczenia / biorę moich kapłanów, /  

rodziców, / kolegów / i wszystkich tu obecnych. / 

Tak mi dopomóż Bóg. / Amen. 

 

6. Modlitwa wstawiennicza i błogosławieństwo szat 

Wszyscy Kandydaci i Aspiranci klękają, pozostali wierni wstają natomiast Ks. Proboszcz 

zaprasza zgromadzonych wiernych do modlitwy następującymi słowami: 

Komentarz: Kandydaci i Aspiranci klękają. Wszystkie pozostałe 

osoby, proszę aby powstały.  

Ks. Proboszcz:: Najdrożsi módlmy się, aby Pan pobłogosławił 

tych naszych braci powołanych do pełnienia zaszczytnej służby 

liturgicznej. 
 

Po chwili milczenia Ks. Proboszcz odmawia modlitwę.  

 



Ks. Proboszcz:: O Boże dawco wszelkiego dobra i wszelkiej 

łaski pobło†gosław te szaty liturgiczne oraz Twoich synów, 

którzy od dzisiaj, jako aspiranci i ministranci rozpoczynają 

służbę liturgiczną w Kościele. Spraw, aby wiernie wypełniali 

swoje zadania, w duchu wiary, nadziei i miłości.  

Przez Chrystusa Pana naszego. 

WSZYSCY: Amen! 
 

Ks. Proboszcz bierze wodę święconą i kropi szaty i chłopców: 

 
 

7. Obłóczyny i znak pokoju 
 

Kandydaci i Aspiranci wstają i po kolei podchodzą do ks. Proboszcza, który wręcza im 

komże lub pelerynkę - mówiąc: 

Ks. Proboszcz: NN, przyjmij ten święty strój i noś go godnie, jako znak 

twojego szczególnego oddania się służbie Chrystusowi i Jego Kościołowi. 

Kandydaci: Amen 

Ks. Proboszcz: Pokój z tobą. 

Kandydaci: I z duchem twoim 

Nowi aspiranci i ministranci udają się na wcześniej przygotowane miejsca 

w Prezbiterium, a Celebrans kontynuuje Mszę Świętą od Modlitwy Wiernych. 

 

 


