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WPROWADZENIE 

1. Kościół naucza, że „błogosławienie jest czynnością Boską, która daje życie i której 

źródłem jest Ojciec. Jego błogosławieństwo jest równocześnie słowem i darem (be-ne-dictio, 

eu-logia). W odniesieniu do człowieka pojęcie to będzie oznaczać adorację i oddanie się 

Stwórcy w dziękczynieniu”1. 

1. Bóg nieustannie błogosławi stworzenie obdarowując je swoją miłością. „Od początku 

aż do wypełnienia się czasów całe dzieło Boże jest błogosławieństwem. Od liturgicznego 

poematu o pierwszym stworzeniu aż do pieśni Jeruzalem niebieskiego autorzy natchnieni 

głoszą zamysł zbawienia jako wielkie błogosławieństwo Boże.”2. 

2. Szczególne dary Boże zostają udzielone ludziom i światu w celebracjach liturgicznych. 

W nich bowiem „błogosławieństwo Boże zostaje w pełni objawione i udzielone: Ojciec jest 

uznawany i adorowany jako Źródło i Cel wszelkich błogosławieństw stworzenia i zbawienia; 

w swoim Słowie, które dla nas przyjęło ciało, umarło i zmartwychwstało, napełnia nas swoimi 

błogosławieństwami i przez nie rozlewa w naszych sercach Dar, który zawiera wszystkie 

dary: Ducha Świętego”3. 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OSÓB 

3. Błogosławieństwo Boga, obejmujące wszystkie stworzenia, w szczególny sposób skie-

rowane jest do osób. Bóg obdarza człowieka swoimi darami od pierwszej chwili poczęcia 

aż do pełnego nadziei przejścia z tego świata do wieczności. Odnawiają one ludzką naturę, 

zranioną przez grzech, oraz wprowadzają człowieka w życie Boże. Są one udzielane przede 

wszystkim w sakramentach świętych. 

4. Oprócz sakramentów Kościół sprawuje również sakramentalia, w których wielbi Boga 

za Jego działa i uprasza Jego błogosławieństwa dla poszczególnych osób i wspólnot, a także 

przedmiotów i miejsc. Kościół błogosławi rodziny i poszczególnych jej członków (małżon-

ków, dzieci, narzeczonych, starców), a także ludzi przeżywających ważne wydarzenia, np. 

chorobę, rozpoczęcie życiowych zadań, wyruszenie na pielgrzymkę)4. 

5. Kościół błogosławi również osoby, które zostały powołane do pełnienia świętej służby 

w liturgii. Udzielając błogosławieństwa Kościół uwielbia Boga za łaskę prowadzenia człowie-

ka przez całe życie i wyprasza mu pomoc w rozwoju powołania. Przez kolejno udzielane bło- 
  

                                              
1 Katechizm Kościoła Katolickiego 1078. 
2 Katechizm Kościoła Katolickiego 1079. 
3 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1082. 
4 Por. Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów polskich, Katowice 1994, ss. 25-204 
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gosławieństwa słudzy ołtarza są posyłani do pełnienia określonych czynności liturgicznych, 

przez które włączają się w sposób szczególny w zbawcze misterium Chrystusa, uobecniane 

w liturgii. Pełniąc służbę w liturgii, odkrywają oni stopniowo swoje talenty oraz zadania, ja-

kie powierza im Bóg we wspólnocie Kościoła5. 

6. Wśród błogosławieństw udzielanych członkom służby liturgicznej, najbardziej uro-

czysty charakter mają obrzędy ustanowienia lektorów i akolitów. Poprzez ten obrzęd litur-

giczny biskup ustanawia na stałe, odpowiednio przygotowanych mężczyzn, do służby Ko-

ściołowi w zakresie właściwym dla każdego z nich. Lektor posługuje przy stole słowa i służy 

głoszeniu tego słowa w codziennym życiu6. Akolita posługuje przy stole chleba i troszczy się 

o Ciało Chrystusa, którym jest Kościół, szczególnie zaś o „chorych i słabych”7. 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA ZALECANE 

PRZEZ DYREKTORIUM USZPASTERSTWA SŁUŻBY LITURGICZNEJ 

7. Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej zaleca, by każdy etap formacji służby 

liturgicznej rozpoczynał się i kończył obrzędem liturgicznym. Zakończenie jednego etapu 

jest równocześnie rozpoczęciem następnego. Obrzędy kończące dłuższe cykle formacyjne 

zostały nazwane „błogosławieństwami”, a obrzędy kończące krótsze etapy formacji zostały 

nazwane „promocjami”. 

8. Błogosławieństwa zalecone przez Dyrektorium są następujące: 

a. na rozpoczęcie formacji kandydatów i kandydatek do służby liturgicznej; 

b. na zakończenie rocznej formacji kandydatów i kandydatek, które czyni ich młod-

szymi ministrantami i młodszymi członkami scholi oraz wyprasza dla nich umoc-

nienie do wiernego pełnienia powierzonych im zadań; 

c. na zakończenie formacji młodszych ministrantów i młodszych członków scholi, 

które czyni ich starszymi ministrantami i starszymi członkami scholi oraz wyprasza 

dla nich umocnienie do wiernego pełnienia powierzonych im zadań; 

d. na zakończenie formacji starszych ministrantów i starszych członków scholi, które 

jest zarazem włączeniem do jednego z posługujących we wspólnocie zespołów litur-

gicznych (lektorów, psałterzystów, akolitów, przynoszących dary, członków scholi 

lub chóru); 

e. na zakończenie formacji w jednym z posługujących we wspólnocie zespołów litur-

gicznych, które jest zarazem włączeniem w formację dorosłych członków służby 

liturgicznej (lektorzy, psałterzyści, akolici, przynoszący dary i zbierający składkę 

członkowie scholii lub chóru); 

f. wprowadzające osoby włączające się do służby liturgicznej w wieku dorosłym 

(DDSL, nr 104-106); 

g. na zakończenie trzyletniej formacji dorosłych członków służby liturgicznej; 

                                              
5 Por. Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej (skrót DDSL), Kraków 2009, cz. I. 
6 Por. DDSL, nr 41-44. 
7 Por. DDSL, nr 35-40. 
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h. wprowadzające w funkcję nadzwyczajnego szafarza Komunii św.; 

i. wprowadzające w funkcję animatora liturgicznego; 

j. wprowadzające w funkcję ceremoniarza; 

k. wprowadzające w funkcję organistów, kantorów i dyrygentów chórów; 

l. wprowadzające w funkcję zakrystiana. 

9. Termin promocja w znaczeniu zaproponowanym przez Dyrektorium Duszpasterstwa 

Służby Liturgicznej jest również formą błogosławieństwa udzielanego po pierwszym i dru-

gim roku formacji młodszej i starszej służby liturgicznej. Ma mniej uroczysty charakter, ale 

należy je potraktować jako upraszanie pomocy Bożej dla człowieka przy przejściu na kolejny 

rok formacji w ramach służby liturgicznej. W programie formacyjnym dzieci i gimnazjali-

stów przewidziane są następujące promocje: 

a. po pierwszym roku formacji młodszych ministrantów i młodszych członków scholi; 

b. po drugim roku formacji młodszych ministrantów i młodszych członków scholi; 

c. po pierwszym roku formacji starszych ministrantów i starszych członków scholi; 

d. po drugim roku formacji starszych ministrantów i starszych członków scholi. 

PRZYGOTOWANIE OBRZĘDÓW 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA LUB PROMOCJI 

10. Do błogosławieństwa i promocji należy dopuszczać tylko te osoby, które zostały 

„starannie wychowane w duchu liturgii oraz przygotowane do odpowiedniego i zgodnego 

z przepisami wykonywania przysługujących im czynności”8. 

11. Msza Święta, w czasie której udzielane jest błogosławieństwo lub promocja, powinna 

mieć charakter uroczysty. Należy na nią zaprosić rodziców i rodzinę osób przyjmujących 

błogosławieństwo, zachęcając wszystkich do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. 

12. Osoby mające przyjąć błogosławieństwo idą w procesji wejścia. Wyjątek stanowią 

kandydaci błogosławieni do posługi poza prezbiterium i żeńska służba liturgiczna. 

13. Zaleca się, aby obrzędom promocji przewodniczył opiekun służby liturgicznej, a ob-

rzędom błogosławieństwa proboszcz parafii. Jeśli formacja przygotowująca do niektórych, 

trudniejszych zadań, odbywała się w dekanacie, wskazane jest, aby Eucharystii z udzieleniem 

błogosławieństwa przewodniczył dziekan, a w przypadku szczególnie odpowiedzialnych 

funkcji, do których kandydaci przygotowywali się w diecezji, wypada zaprosić biskupa. 

14. Należy wcześniej przygotować odpowiednie znaki i szaty, które będą w czasie celebra-

cji pobłogosławione: 

a. Młodsi ministranci otrzymują komże, a starsi alby. Osoby błogosławione do służby 

w scholi lub chórze również mogą otrzymać odpowiedni dla siebie strój, jeśli jest 

taka praktyka w parafii. 

                                              
8 Por. Konstytucja o liturgii Sacrosanctum concilium, nr 29. 
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b. Przyjmujący błogosławieństwo do pełnienia określonych zadań w liturgii otrzy-

mują również znak, który wskazuje na rodzaj służby, jaka została im powierzona, 

a także na stopień zaangażowania w to święte posługiwanie. 

c. W Obrzędach błogosławieństw służby liturgicznej błogosławienie znaków i stroju 

włączone jest w modlitwę błogosławieństwa osób, które te znaki i stroje będą nosić. 

Po odmówieniu modlitwy celebrans kropi osoby i przedmioty, którymi oni będą się 

posługiwać. Następnie wręcza je każdemu z nich. 

d. Wzory znaków wręczanych członkom służby liturgicznej znajdują się w „Dodatku”. 

WSKAZANIA LITURGICZNE 

15. Czas sprawowania obrzędów. W myśl wskazań Dyrektorium Służby Liturgicznej zaleca 

się udzielenie błogosławieństwa dorosłych członków służby liturgicznej w wigilię Zesłania 

Ducha Świętego9. Natomiast inne błogosławieństwa i promocje można udzielić w wybranym 

czasie, wiążąc je np. z zakończeniem kolejnych cyklów formacyjnych lub liturgicznym wspo-

mnieniem patronów służby liturgicznej. 

16. Wybór formularza mszalnego. Jeśli na obrzęd błogosławieństwa lub promocji wybiera 

się Wigilię Zesłania Ducha Świętego lub wspomnienie patrona służby liturgicznej, należy 

wybrać formularz z tego właśnie obchodu liturgicznego. Jeśli obrzędy te sprawowane są pod 

koniec roku szkolnego, można wziąć formularz z dnia lub mszę o patronie służby liturgicz-

nej, o ile na to zezwalają przepisy liturgiczne. 

17. Wybór czytań. W czasie udzielania błogosławieństw i promocji można wziąć czytania 

z dnia, w którym sprawowany jest obrzęd lub wybrać czytania spośród podanych poniżej 

propozycji. Jeśli obrzęd sprawowany jest w niedzielę, uroczystość lub święto, można wybrać 

tylko jedno czytanie z poniższego zbioru: 

Pierwsze czytanie (z psalmem responsoryjnym) 

Pwt 6,3-9 (LM, t. VI, s. 193*, nr 163) – Przykazanie miłowania Boga całym sercem 

1 Sm 3,1-10 (LM, t. VII, s. 227, nr 3) – Powołanie Samuela 

Iz 6,6-8 (LM, t. VII, s. 230, nr 5) – Powołanie Izajasza 

Jr 1,4-9 (LM, t. VII, s. 106, nr 4) – Powołanie Jeremiasza 

Ef 4,1-7.11-13 (LM, t. VII, s. 115, nr 12) – Powołanie do budowania Ciała Chrystusowego 

Ef 5,15-20 (LM, t. IV, s. 292) – Śpiewajcie i wychwalajcie Boga w waszych sercach 

Flp 4,4-6 (LM, t. VI, s. 232*, nr 192) – Czyńcie to, czego się nauczyliście 

Kol 3,12-17 (LM, t. VI, s. 233*, nr 193) – Pod wpływem łaski śpiewajcie Bogu 

1 P 4,7b-11 (LM, t. VII, s. 118, nr 16) – Służcie tym darem, jaki każdy otrzymał 

Jk 2,14-17 (LM, t. VI, s. 236*, nr 195) – Wiara bez uczynków jest martwa 

  

                                              
9 Por. DDSL, nr 58b. 
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Ewangelia 

Mk 10, 17-27 (LM, t. VII, s. 237, nr 12) – Sprzedaj wszystko, co masz i chodź za Mną 

Łk 1,26-38 (LM, t. VI, s. 95, nr 3) – Oto ja Służebnica Pańska 

J 1,35-42 (LM, t. VII, s. 242, nr 17) – Pójdź za Mną 

J 12,24-26 (LM, t. VII, s. 126, nr 27) – Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną 

J 15,9-17 (LM, t. VII, s. 127, nr 28) – Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem 

 



 

 

 

KANDYDATKI I KANDYDACI 
Dyrektorium Duszpasterstwa służby liturgicznej, nr 60-62 

„Dzieci, które pozytywnie odpowiedzą na zaproszenie do służenia Panu Jezusowi w czasie 

Mszy świętej, zostają włączone do grona kandydatów i kandydatek do służby liturgicznej. 

Na rozpoczęcie formacji należy dzieciom udzielić błogosławieństwa. Okres kandydatury dla 

dzieci trwa jeden rok” (DDSL, nr 61-61a). 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA ROZPOCZĘCIE FORMACJI 

KANDYDATEK I KANDYDATÓW 

DO SŁUŻBY LITURGICZNEJ 

18. Po odpowiednim przygotowaniu wszystkiego, co potrzebne do uroczystego sprawo-

wania Mszy św., celebracja rozpoczyna się procesją przez kościół do ołtarza w zwykłym po-

rządku. Kandydaci i kandydatki nie biorą udziału w procesji. Wskazane jest aby zajmowali 

miejsce przed prezbiterium, do którego wejdą po otrzymaniu błogosławieństwa. 

19. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

20. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Kandydaci wstają i zajmują miej-

sce centralne przed prezbiterium. Przewodniczący zwraca się do nich tymi, lub podobnymi 

słowami: 

Drodzy chłopcy i dziewczęta, rozpoczynacie piękną drogę przygo-

towania się do pełnienia funkcji w zgromadzeniu liturgicznym. Wy-

maga to od was zaangażowania i świadomego podjęcia czekających 

was zobowiązań. Wasze pragnienie powinno zostać wypowiedziane 

wobec zgromadzonego Kościoła. Pytam zatem każdego z was: 

C: Czy chcesz służyć w Kościele oraz głębiej poznawać zadania, 

jakie będą ci powierzone? 

K: Chcę. 

C: Czy chcesz poprzez uczestnictwo w zbiórkach i spotkaniach for-

macyjnych rozwijać się duchowo i poznawać, czym jest Kościół? 

K: Chcę. 
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C: Czy chcesz przez najbliższy rok sumiennie przygotowywać się 

do pełnienia funkcji w zgromadzeniu liturgicznym? 

K: Chcę. 

C: Podejdźcie więc do ołtarza i klęknijcie, aby otrzymać błogosła-

wieństwo, na drogę, którą dziś rozpoczynacie. 

Modlitwa błogosławieństwa 

21. Wszyscy wstają. Kandydaci klękają. 

Módlmy się. 

Boże, Ojcze wszechmogący, Ty powołujesz ludzi to pełnienia świę-

tych funkcji w zgromadzeniu liturgicznym, spraw, aby zebrani tu 

kandydaci i kandydatki w pełni stawali się Twoimi uczniami, od-

czytując swoje powołanie. Udziel im błogo†sławieństwa, aby rozwi-

jając się duchowo, mogli coraz lepiej poznawać, czym jest Kościół 

i dobrze pełnić zadania, jakie zostaną im powierzone. Pobłogosław 

także znaki, które otrzymują na rozpoczęcie formacji służby litur-

gicznej. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 

22. Przewodniczący kropi wodą błogosławioną kandydatów oraz przygotowany dla nich 

strój i znak. 

23. Kandydaci wstają i otrzymują stosowny strój i znak. Następnie zajmują miejsca dla 

nich przygotowane. 

24. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

MŁODSI MINISTRANCI 

I MŁODSI CZŁONKOWIE SCHOLI 
Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, nr 62-71 

„Po przeżyciu wymaganego czasu kandydaci i kandydatki zostają przyjęci do grona służby 

liturgicznej przez udzielenie im błogosławieństwa. Otrzymują także strój właściwy dla ich 

funkcji, odpowiedni znak oraz modlitwę służby liturgicznej. Poprzez błogosławieństwo 

chłopcy mający posługiwać przy ołtarzu stają się młodszymi ministrantami, a pozostali są 

nazywani młodszymi członkami scholii” (DDSL, nr 62). 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WPROWADZAJĄCE W SŁUŻBĘ 

MŁODSZYCH MINISTRANTÓW I CZŁONKÓW SCHOLI 

25. Po odpowiednim przygotowaniu wszystkiego, co potrzebne do uroczystego spra-

wowania Mszy św., celebracja rozpoczyna się procesją przez kościół do ołtarza w zwykłym 

porządku. Kandydaci i kandydatki idą w procesji przed młodszymi ministrantami. Po dojściu 

do ołtarza i wykonaniu należnych znaków czci wszyscy zajmują wyznaczone miejsca. 

26. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

27. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opie-

kun służby liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo 

mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy pragną przyjąć błogosławieństwo. 

Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia. Teraz przyjmują-

cych błogosławieństwo można wezwać po imieniu. Wówczas każdy wywołany odpowiada: 

Jestem. 

I czyni krok naprzód. 

28. Następnie opiekun ministrantów dokonuje krótkiej prezentacji kandydatów, tymi lub 

podobnymi słowami /prezentacja winna zawsze kończyć się prośbą o błogosławieństwo dla 

kandydatów i o włączenie ich do grona młodszych ministrantów i młodszych członków 

scholi/: 
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Czcigodny Ojcze, zebrani tu młodzi członkowie naszej wspólnoty 

(parafialnej), po ukończeniu okresu kandydatury, proszą o przyję-

cie ich do grona młodszych ministrantów lub młodszych członków 

scholi oraz udzielenie im błogosławieństwa do wiernego pełnienia 

powierzonych im zadań. 

29. Po prezentacji przewodniczący zwraca się do kandydatów: 

Drodzy Kandydaci. Pragniecie służyć Bogu i Kościołowi jako 

młodsi ministranci lub młodsi członkowie scholi. Ceńcie sobie tę 

zaszczytną służbę i dziękujcie Chrystusowi Panu za to, że was do 

niej powołuje. Wykonując powierzone wam czynności, pamiętaj-

cie, że sam Bóg jest blisko i patrzy na was. Służcie Mu więc z wiarą 

i miłością, bo bez tego nie można się Jemu podobać. Naśladujcie 

Chrystusa Pana, waszego Mistrza, którego jesteście umiłowanymi 

sługami, naśladujcie Jego miłość i dobroć w domu, na katechizacji, 

w szkole, wszędzie, abyście otrzymali jeszcze większe łaski i innych 

pociągali do Boga. Przed wami trzyletni okres formacji, w którym 

będziecie uczyć się składać samych siebie w ofierze, doświadczać 

szczególnej obecności Chrystusa w zgromadzeniu liturgicznym 

i iść przez życie w pielgrzymce wiary. 

Teraz zaś wyraźcie chęć służby Bogu i gotowość pełnienia przyjmo-

wanych obowiązków. Pytam więc każdego z was: 

C: Czy chcesz służyć Jezusowi Chrystusowi i swojej wspólnocie pa-

rafialnej? 

K: Chcę. 

C: Czy jesteś gotowy z miłości ku Jezusowi Chrystusowi z czystym 

sercem, pobożnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki? 

K: Jestem gotowy.  
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C: Jezus Chrystus, który was powołał, niech pomoże wam wypeł-

nić te święte zobowiązania. 

W: Amen. 

Modlitwa błogosławieństwa 

30. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tych kandydatów 

do służby w Kościele. 

Kandydaci klękają, wszyscy stoją i modlą się przez chwilę w milczeniu. 

Boże, Ojcze wszechmogący, Ty posyłasz ludzi do pełnienia zadań 

we wspólnocie. Wysłuchaj nasze modlitwy i pobło†gosław tych, 

którzy chcą poświęcić się służbie w Twoim Kościele jako młodsi 

ministranci i młodsi członkowie scholi. Będą przynosić do ołtarza 

dary ofiarne i naczynia liturgiczne, nosić świece, krzyż, wodę i ka-

dzidło, trzymać mitrę i pastorał bądź wykonywać śpiewy w scho-

lii lub chórze. Spraw, aby dobrze przygotowali się do wypełniania 

tych zadań, a pogłębiając swoją przyjaźń z Twoim Synem, Jezusem 

Chrystusem, wzrastali w łasce i mądrości. Szaty i znaki, które dziś 

otrzymują, niech przypominają im o chrześcijańskiej godności 

i powołaniu do służby liturgicznej. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 

31. Przewodniczący kropi wodą błogosławioną nowych ministrantów oraz przygotowane 

dla nich szaty i znaki. 

32. Nowi ministranci wstają i otrzymują stosowny strój i znak. Następnie zajmują wyzna-

czone miejsca. 

33. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WPROWADZAJĄCE W SŁUŻBĘ 

MŁODSZYCH MINISTRANTÓW 

34. Po odpowiednim przygotowaniu wszystkiego, co potrzebne do uroczystego spra-

wowania Mszy św., celebracja rozpoczyna się procesją przez kościół do ołtarza w zwykłym 

porządku. Kandydaci idą w procesji przed młodszymi ministrantami. Po dojściu do ołtarza 

i wykonaniu należnych znaków czci wszyscy zajmują wyznaczone miejsca. 

35. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

36. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opiekun służ-

by liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy pragną przyjąć błogosławieństwo. 

Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia. Teraz przyjmują-

cych błogosławieństwo można wezwać po imieniu. Wówczas każdy wywołany odpowiada: 

Jestem. 

I czyni krok naprzód. 

37. Następnie opiekun ministrantów dokonuje krótkiej prezentacji kandydatów, tymi lub 

podobnymi słowami /prezentacja winna zawsze kończyć się prośbą o błogosławieństwo dla 

kandydatów i o włączenie ich do grona młodszych ministrantów/: 

Czcigodny Ojcze, zebrani tu młodzi członkowie naszej wspólnoty 

(parafialnej), po ukończeniu okresu kandydatury, proszą o przyję-

cie ich do grona młodszych ministrantów oraz udzielenie im błogo-

sławieństwa do wiernego pełnienia powierzonych im zadań. 

38. Po prezentacji przewodniczący zwraca się do kandydatów: 

Drodzy Kandydaci. Pragniecie służyć Bogu i Kościołowi jako młodsi 

ministranci. Ceńcie sobie tę zaszczytną służbę i dziękujcie Chrystu-

sowi Panu za to, że was do niej powołuje. Wykonując powierzone 

wam czynności, pamiętajcie, że sam Bóg jest blisko i patrzy na was. 

Służcie Mu więc z wiarą i miłością, bo bez tego nie można się Jemu 
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podobać. Naśladujcie Chrystusa Pana, waszego Mistrza, którego 

jesteście umiłowanymi sługami, naśladujcie Jego miłość i dobroć 

w domu, na katechizacji, w szkole, wszędzie, abyście otrzymali jesz-

cze większe łaski i innych pociągali do Boga. Przed wami trzyletni 

okres formacji, w którym będziecie uczyć się składać samych siebie 

w ofierze, doświadczać szczególnej obecności Chrystusa w zgroma-

dzeniu liturgicznym i iść przez życie w pielgrzymce wiary. 

Teraz zaś wyraźcie chęć służby Bogu i gotowość pełnienia przyjmo-

wanych obowiązków. Pytam więc każdego z was: 

C: Czy chcesz służyć Jezusowi Chrystusowi i swojej wspólnocie pa-

rafialnej? 

K: Chcę. 

C: Czy jesteś gotowy z miłości ku Jezusowi Chrystusowi z czystym 

sercem, pobożnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki? 

K: Jestem gotowy. 

C: Jezus Chrystus, który was powołał, niech pomoże wam wypeł-

nić te święte zobowiązania. 

W: Amen. 

Modlitwa błogosławieństwa 

39. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tych kandydatów 

do służby w Kościele. 

Kandydaci klękają, wszyscy stoją i modlą się przez chwilę w milczeniu. 

Boże, Ojcze wszechmogący, Ty posyłasz ludzi do pełnienia zadań 

we wspólnocie. Prosimy, abyś wysłuchał nasze modlitwy i w swojej 
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łaskawości pobło†gosławił tych, którzy chcą poświęcić się służbie 

w Twoim Kościele jako młodsi ministranci. Będą przynosić do oł-

tarza dary ofiarne i naczynia liturgiczne, nosić świece, krzyż, wodę 

i kadzidło, trzymać mitrę i pastorał. Spraw, aby dobrze przygotowali 

się do wypełniania tych zadań, a pogłębiając swoją przyjaźń z Two-

im Synem, Jezusem Chrystusem, wzrastali w łasce i mądrości. Szaty 

i znaki, które dziś otrzymują, niech przypominają im o chrześcijań-

skiej godności i powołaniu do służby liturgicznej. Przez Chrystusa, 

Pana naszego. 

W: Amen. 

40. Przewodniczący kropi wodą błogosławioną nowych ministrantów oraz przygotowaną 

dla nich szatę i znak. 

41. Nowi ministranci wstają i otrzymują stosowny strój i znak. Następnie zajmują wyzna-

czone miejsca. 

42. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WPROWADZAJĄCE W SŁUŻBĘ 

MŁODSZYCH CZŁONKÓW SCHOLI 

43. Po odpowiednim przygotowaniu wszystkiego, co potrzebne do uroczystego spra-

wowania Mszy św., celebracja rozpoczyna się procesją przez kościół do ołtarza w zwykłym 

porządku. (Kandydaci i kandydatki nie idą w procesji ale mają miejsca przygotowane przed 

prezbiterium). Po dojściu do ołtarza i wykonaniu należnych znaków czci wszyscy zajmują 

wyznaczone miejsca. 

44. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

45. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opiekun służ-

by liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy pragną przyjąć błogosławieństwo. 

46. Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia. Teraz przyj-

mujących błogosławieństwo można wezwać po imieniu. Wówczas każdy wywołany odpo-

wiada: 

Jestem. 

I czyni krok naprzód. 

47. Następnie opiekun scholi dokonuje krótkiej prezentacji kandydatów i kandydatek, tymi 

lub podobnymi słowami /prezentacja winna jednak zawsze kończyć się prośbą o błogo-

sławieństwo dla kandydatów i o włączenie ich do grona młodszych członków scholi/: 

Czcigodny Ojcze, zebrani tu młodzi członkowie naszej wspólnoty 

(parafialnej), po ukończeniu okresu kandydatury, proszą o przy-

jęcie ich do grona młodszych członków scholi oraz udzielenie im 

błogosławieństwa do wiernego pełnienia powierzonych im zadań. 

48. Po prezentacji przewodniczący zwraca się do kandydatów i kandydatek: 

Drodzy kandydaci i kandydatki. Pragniecie służyć Bogu i Kościoło-

wi jako młodsi członkowie scholi. Ceńcie sobie tę zaszczytną służbę 

dziękujcie Chrystusowi Panu za to, że was do niej powołuje. Wy-

konując powierzone wam czynności, pamiętajcie, że sam Bóg jest 
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blisko i patrzy na was. Służcie Mu więc z wiarą i miłością, bo bez 

tego nie można się Jemu podobać. Naśladujcie Chrystusa Pana, wa-

szego Mistrza, którego jesteście umiłowanymi sługami, naśladujcie 

Jego miłość i dobroć w domu, na katechizacji, w szkole, wszędzie, 

abyście otrzymali jeszcze większe łaski i innych pociągali do Boga. 

Przed wami trzyletni okres formacji, w którym będziecie uczyć się 

składać samych siebie w ofierze, doświadczać szczególnej obecno-

ści Chrystusa w zgromadzeniu liturgicznym i iść przez życie w piel-

grzymce wiary. 

Teraz zaś wyraźcie chęć służby Bogu i gotowość pełnienia przyjmo-

wanych obowiązków. Pytam więc każdego z was: 

C: Czy chcesz służyć Jezusowi Chrystusowi i swojej wspólnocie pa-

rafialnej? 

Kandydaci odpowiadają: 

K: Chcę. 

C: Czy jesteś gotowy z miłości ku Jezusowi Chrystusowi z czystym 

sercem, pobożnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki? 

K: Jestem gotowy. 

C: Jezus Chrystus, który was powołał, niech pomoże wam wypeł-

nić te święte zobowiązania. 

W: Amen. 

Modlitwa błogosławieństwa 

49. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tych kandydatów 

do służby w Kościele. 
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Kandydaci klękają, wszyscy stoją i modlą się przez chwilę w milczeniu. 

Boże, Ojcze wszechmogący, Ty posyłasz ludzi do pełnienia zadań 

we wspólnocie. Prosimy, abyś wysłuchał nasze modlitwy i w swojej 

łaskawości pobło†gosławił tych, którzy chcą poświęcić się służbie 

w Twoim Kościele jako młodsi członkowie scholi. Będą przynosić 

do ołtarza dary ofiarne i wykonywać śpiewy w scholi lub chórze. 

Spraw, aby dobrze przygotowali się do wypełniania tych zadań, 

a pogłębiając swoją przyjaźń z Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, 

wzrastali w łasce i mądrości. Szaty i znaki, które dziś otrzymują, 

niech przypominają im o chrześcijańskiej godności i powołaniu do 

służby liturgicznej. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 

50. Przewodniczący kropi wodą błogosławioną nowych młodszych członków scholi oraz 

przygotowaną dla nich szatę i znak. 

51. Nowi młodsi członkowie scholi wstają i otrzymują stosowny strój i znak. Następnie 

zajmują swoje miejsca. 

52. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

PROMOCJA PO PIERWSZYM ROKU FORMACJI 

MŁODSZYCH MINISTRANTÓW  

I MŁODSZYCH CZŁONKÓW SCHOLI 

53. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

54. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opie-

kun służby liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo 

mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy pragną przyjąć błogosławieństwo. 

55. Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia, który zwraca 

się do nich słowami: 

Drodzy młodsi ministranci i członkowie scholi! 

Zakończyliście pierwszy rok formacji. Podczas podjętej pracy głę-

biej uświadomiliście sobie, że to sam Chrystus zaprasza swoich 

uczniów na Eucharystię. Poznaliście lepiej znaczenie aklamacji 

wypowiadanych podczas Mszy św. oraz odpowiedzi na wezwa-

nie kapłana. Zapoznaliście się również z symboliką i używaniem 

w liturgii wody, kadzidła, dzwonków, mitry i pastorału. Przez to 

błogosławieństwo zostajecie wprowadzeni w drugi rok formacji, 

podczas której będziecie szczególnie poznawać znaczenie procesji 

liturgicznych. 

Przewodniczący liturgii mówi dalej: 

C: Czy pragniecie wiernie pełnić powierzone wam zadania i funk-

cje liturgiczne? 

W: Pragniemy. 
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Modlitwa błogosławieństwa 

56. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tych członków 

służby liturgicznej. 

Przyjmujący błogosławieństwo klękają, wszyscy stoją i modlą się przez chwilę w milczeniu. 

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i w swojej łaska-

wości pobło†gosław tych, którzy chcą odbyć kolejny rok formacji 

służby liturgicznej. Spraw, aby ministranci szczerze podjęli wysiłek 

zrozumienia bogatej symboliki procesji liturgicznych oraz chętnie 

podejmowali funkcję noszenia świec i krzyża, a członkowie scholi 

poznawali znaczenie śpiewów procesyjnych i ochotnie je wykony-

wali. Niech dzięki Twemu błogosławieństwu wypełniają gorliwie 

i z pokorą powierzone im zadania w zgromadzeniu liturgicznym. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 

57. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

PROMOCJA PO PIERWSZYM ROKU FORMACJI 

MŁODSZYCH MINISTRANTÓW 

58. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

59. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opiekun 

służby liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy pragną przyjąć błogosławieństwo. 

60. Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia, który zwraca 

się do nich słowami: 

Drodzy ministranci! 

Zakończyliście pierwszy rok formacji. Podczas podjętej pracy głębiej 

uświadomiliście sobie, że to sam Chrystus zaprasza swoich uczniów 

na Eucharystię. Poznaliście lepiej znaczenie aklamacji wypowia-

danych podczas Mszy św. oraz odpowiedzi na wezwanie kapłana. 

Zapoznaliście się również z symboliką i używaniem w liturgii wody, 

kadzidła, dzwonków, mitry i pastorału. Przez to błogosławieństwo 

zostajecie wprowadzeni w drugi rok formacji, podczas której bę-

dziecie szczególnie poznawać znaczenie procesji liturgicznych. 

Przewodniczący liturgii mówi dalej: 

C: Czy pragniecie wiernie pełnić powierzone wam zadania i funk-

cje liturgiczne? 

W: Pragniemy. 

 

Modlitwa błogosławieństwa 

61. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tych członków 

służby liturgicznej. 
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Przyjmujący błogosławieństwo klękają, wszyscy stoją i modlą się przez chwilę w milczeniu. 

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i w swojej łaska-

wości pobło†gosław tych, którzy chcą odbyć kolejny rok formacji 

służby liturgicznej. Spraw, aby ministranci szczerze podjęli wysiłek 

zrozumienia bogatej symboliki procesji liturgicznych oraz chętnie 

podejmowali funkcję noszenia świec i krzyża. Niech dzięki Twemu 

błogosławieństwu wypełniają gorliwie i z pokorą powierzone im 

zadania w zgromadzeniu liturgicznym. Przez Chrystusa, Pana na-

szego. 

W: Amen. 

62. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

PROMOCJA PO PIERWSZYM ROKU FORMACJI 

MŁODSZYCH CZŁONKÓW SCHOLI 

63. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

64. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opiekun 

służby liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy pragną przyjąć błogosławieństwo. 

65. Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia, który zwraca 

się do nich słowami: 

Drodzy członkowie scholi! 

Zakończyliście pierwszy rok formacji. Podczas podjętej pracy głębiej 

uświadomiliście sobie, że to sam Chrystus zaprasza swoich uczniów 

na Eucharystię. Poznaliście lepiej znaczenie aklamacji wypowia-

danych podczas Mszy św. oraz odpowiedzi na wezwanie kapłana. 

Zapoznaliście się również z symboliką i używaniem w liturgii wody, 

kadzidła, dzwonków, mitry i pastorału. Przez to błogosławieństwo 

zostajecie wprowadzeni w drugi rok formacji, podczas której bę-

dziecie szczególnie poznawać znaczenie procesji liturgicznych. 

Przewodniczący liturgii mówi dalej: 

C: Czy pragniecie wiernie pełnić powierzone wam zadania i funk-

cje liturgiczne? 

W: Pragniemy. 

 

Modlitwa błogosławieństwa 

66. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tych członków 

służby liturgicznej. 
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Przyjmujący błogosławieństwo klękają, wszyscy stoją i modlą się przez chwilę w milczeniu. 

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i w swojej łaska-

wości pobło†gosław tych, którzy chcą odbyć kolejny rok formacji 

służby liturgicznej. Spraw, aby członkowie scholi lepiej poznawali 

znaczenie śpiewów procesyjnych i ochotnie je wykonywali. Niech 

dzięki Twemu błogosławieństwu wypełniają gorliwie i z pokorą po-

wierzone im zadania w zgromadzeniu liturgicznym. Przez Chrystu-

sa, Pana naszego. 

W: Amen. 

67. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

PROMOCJA PO DRUGIM ROKU FORMACJI 

MŁODSZYCH MINISTRANTÓW  

I MŁODSZYCH CZŁONKÓW SCHOLI 

68. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

69. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewen tualnie opie-

kun służby liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo 

mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy pragną przyjąć błogosławieństwo. 

70. Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia, który zwraca 

się do nich słowami: 

Drodzy młodsi ministranci i członkowie scholi! 

Zakończyliście drugi rok formacji. Podczas podjętej pracy głębiej 

uświadomiliście sobie symbolikę procesji jako wędrowania ku 

Bogu oraz przypomnieliście sobie, że Bóg idzie z nami w ziem-

skiej wędrówce. Przez to błogosławieństwo zostajecie wprowadzeni 

w trzeci rok formacji, podczas której będziecie szczególnie pozna-

wać znaczenie ołtarza i ofiary. 

Przewodniczący liturgii mówi dalej: 

C: Czy pragniecie wiernie pełnić powierzone wam zadania i funk-

cje liturgiczne? 

W: Pragniemy. 

 

Modlitwa błogosławieństwa 

71. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tych członków 

służby liturgicznej. 
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Przyjmujący błogosławieństwo klękają, wszyscy stoją i modlą się przez chwilę w milczeniu. 

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i w swojej łaska-

wości pobło†gosław tych, którzy chcą odbyć kolejny rok formacji 

służby liturgicznej. Spraw, aby ministranci lepiej poznawali symbo-

likę ołtarza oraz znaczenie darów chleba i wina, a członkowie scholi 

poznawali treść śpiewów wykonywanych w czasie obrzędu przygo-

towania darów i chętnie angażowali się w procesję z darami. Umoc-

nij ich swoją łaską, aby powierzone im funkcje liturgiczne spełniali 

gorliwie i ochotnie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 

72. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

PROMOCJA PO DRUGIM ROKU FORMACJI 

MŁODSZYCH MINISTRANTÓW 

73. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

74. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opiekun 

służby liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy pragną przyjąć błogosławieństwo. 

75. Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia, który zwraca 

się do nich słowami: 

Drodzy ministranci! 

Zakończyliście drugi rok formacji. Podczas podjętej pracy głębiej 

uświadomiliście sobie symbolikę procesji jako wędrowania ku 

Bogu oraz przypomnieliście sobie, że Bóg idzie z nami w ziem-

skiej wędrówce. Przez to błogosławieństwo zostajecie wprowadzeni 

w trzeci rok formacji, podczas której będziecie szczególnie pozna-

wać znaczenie ołtarza i ofiary. 

Przewodniczący liturgii mówi dalej: 

C: Czy pragniecie wiernie pełnić powierzone wam zadania i funk-

cje liturgiczne? 

W: Pragniemy. 

 

Modlitwa błogosławieństwa 

76. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tych członków 

służby liturgicznej. 

Przyjmujący błogosławieństwo klękają, wszyscy stoją i modlą się przez chwilę w milczeniu. 
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Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i w swojej łaska-

wości pobło†gosław tych, którzy chcą odbyć kolejny rok formacji 

służby liturgicznej. Spraw, aby lepiej poznawali symbolikę ołtarza 

oraz znaczenie darów chleba i wina. Niech spełniają powierzone im 

funkcje liturgiczne gorliwie i ochotnie na Twoją chwałę i dla zba-

wienia ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 

77. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

PROMOCJA PO DRUGIM ROKU FORMACJI 

MŁODSZYCH CZŁONKÓW SCHOLI 

78. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

79. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opiekun 

służby liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy pragną przyjąć błogosławieństwo. 

80. Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia, który zwraca 

się do nich słowami: 

Drodzy członkowie scholi! 

Zakończyliście drugi rok formacji. Podczas podjętej pracy głębiej 

uświadomiliście sobie symbolikę procesji jako wędrowania ku 

Bogu oraz przypomnieliście sobie, że Bóg idzie z nami w ziem-

skiej wędrówce. Przez to błogosławieństwo zostajecie wprowadzeni 

w trzeci rok formacji, podczas której będziecie szczególnie pozna-

wać znaczenie ołtarza i ofiary. 

Przewodniczący liturgii mówi dalej: 

C: Czy pragniecie wiernie pełnić powierzone wam zadania i funk-

cje liturgiczne? 

W: Pragniemy. 

 

Modlitwa błogosławieństwa 

81. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tych członków 

służby liturgicznej. 

Przyjmujący błogosławieństwo klękają, wszyscy stoją i modlą się przez chwilę w milczeniu. 
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Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i w swojej łaska-

wości pobło†gosław tych, którzy chcą odbyć kolejny rok formacji 

służby liturgicznej. Spraw, aby lepiej poznawali treść śpiewów wy-

konywanych w czasie obrzędu przygotowania darów i chętnie an-

gażowali się w procesję z darami. Niech spełniają powierzone im 

funkcje liturgiczne gorliwie i ochotnie na Twoją chwałę i dla zba-

wienia ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 

82. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

STARSI MINISTRANCI 

I STARSI CZŁONKOWIE SCHOLI 
Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, nr 71-85 

„Na zakończenie trzyletniej formacji młodszych ministrantów i członków scholi, tym, którzy 

spełniają wymagane warunki, zostaje udzielone błogosławieństwo do wiernego wypełniania 

tych zadań w dalszych latach. Przez to błogosławieństwo zostają włączeni do grona starszych 

ministrantów i starszych scholistek/scholistów. Ministranci otrzymują wtedy alby jako ich 

strój liturgiczny. Członkowie scholi mogą również dołączyć jakiś nowy element do posiada-

nego już stroju lub też, jeśli jest taka tradycja w parafii, otrzymać strój starszych członków 

scholi. Mogą także otrzymać odpowiedni znaczek starszych ministrantów i członków scholi” 

(DDSL, nr 71). 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WPROWADZAJĄCE W SŁUŻBĘ 

STARSZYCH MINISTRANTÓW I CZŁONKÓW SCHOLI 

83. Po odpowiednim przygotowaniu wszystkiego, co potrzebne do uroczystego spra-

wowania Mszy św., celebracja rozpoczyna się procesją przez kościół do ołtarza w zwykłym 

porządku. Kandydaci idą w procesji przed starszymi ministrantami. Po dojściu do ołtarza 

i wykonaniu należnych znaków czci wszyscy zajmują wyznaczone miejsca. 

84. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

85. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opiekun 

służby liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy pragną przyjąć błogosławieństwo. 

Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia. Teraz przyjmują-

cych błogosławieństwo można wezwać po imieniu. Wówczas każdy wywołany odpowiada: 

Jestem. 

I czyni krok naprzód. 

86. Następnie opiekun ministrantów i scholi dokonuje krótkiej prezentacji kandydatów, 

tymi lub podobnymi słowami /prezentacja winna zawsze kończyć się prośbą o błogosławień-

stwo dla kandydatów i o włączenie ich do grona starszych ministrantów i starszych członków 

scholi/: 
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Czcigodny Ojcze, zebrani tu młodsi ministranci i członkowie scholi, 

ukończyli trzyletnią formację i dali dobre świadectwo służby Panu 

Jezusowi w zgromadzeniu liturgicznym. Dziś proszą o przyjęcie 

ich do grona starszych ministrantów lub starszych członków scholi 

oraz udzielenie im błogosławieństwa na dalszą drogę formacji i po-

sługiwania. 

Po prezentacji przewodniczący zwraca się do kandydatów: 

Drodzy młodsi ministranci i członkowie scholi! 

Po trzech latach formacji pragniecie zacząć służyć Bogu i Kościoło-

wi jako starsi ministranci lub starsi członkowie scholi. Ceńcie sobie 

tę zaszczytną służbę i dziękujcie Chrystusowi Panu za to, że was do 

niej powołuje, Wykonując powierzone wam czynności, pamiętaj-

cie, że sam Bóg jest blisko i patrzy na was. Służcie Mu więc z wiarą 

i miłością, bo bez tego nie można się Jemu podobać. Naśladujcie 

Chrystusa Pana, waszego Mistrza, którego umiłowanymi sługami 

jesteście, naśladujcie Jego miłość i dobroć w domu, na katechizacji, 

w szkole, wszędzie, abyście otrzymali jeszcze większe łaski i innych 

pociągali do Boga. Przed wami trzyletni okres formacji, w którym 

szczególnie będziecie poznawać księgi liturgiczne, odkrywać bo-

gactwo roku liturgicznego oraz znaczenie poszczególnych funkcji 

liturgicznych. 

Modlitwa błogosławieństwa 

87. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tych kandydatów 

do służby w Kościele. 

Przyjmujący błogosławieństwo klękają, pozostali wierni stoją i modlą się przez chwilę 

w milczeniu. 
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Wszechmogący, wieczny Boże. Ty jesteś Panem czasu i wieczności. 

Wysłuchaj nasze modlitwy i w swojej łaskawości pobło†gosław tych, 

którzy ukończyli formację młodszych ministrantów i członków 

scholi. Spraw, aby z odwagą i miłością podjęli trud kolejnych trzech 

lat formacji jako starsi ministranci i członkowie scholi. Napełnij ich 

swoim Duchem, aby gorliwie rozwijali w sobie umiejętność sku-

pienia i wyciszenia podczas liturgii, umiłowania modlitwy i roz-

ważania Słowa Bożego, a także postawę świadectwa wobec innych 

ludzi. Szaty i znaki, które dziś otrzymują, niech przypominają im 

o godności bycia Twoim dzieckiem oraz o świętości podejmowa-

nych przez nich funkcji liturgicznych. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 

88. Przewodniczący kropi wodą błogosławioną nowych starszych ministrantów i star-

szych członków scholi oraz przygotowaną dla nich szatę i znak. 

89. Nowo pobłogosławieni wstają i otrzymują stosowny strój i znak. Następnie zajmują 

swoje miejsca. 

90. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WPROWADZAJĄCE W SŁUŻBĘ 

STARSZYCH MINISTRANTÓW 

91. Po odpowiednim przygotowaniu wszystkiego, co potrzebne do uroczystego spra-

wowania Mszy św., celebracja rozpoczyna się procesją przez kościół do ołtarza w zwykłym 

porządku. Kandydaci idą w procesji przed starszymi ministrantami. Po dojściu do ołtarza 

i wykonaniu należnych znaków czci wszyscy zajmują wyznaczone miejsca. 

92. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

93. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opiekun 

służby liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo mó-

wiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy pragną przyjąć błogosławieństwo. 

Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia. Teraz przyjmują-

cych błogosławieństwo można wezwać po imieniu. Wówczas każdy wywołany odpowiada: 

Jestem. 

I czyni krok naprzód. 

94. Następnie opiekun ministrantów dokonuje krótkiej prezentacji kandydatów, tymi lub 

podobnymi słowami /prezentacja winna zawsze kończyć się prośbą o błogosławieństwo dla 

kandydatów i o włączenie ich do grona starszych ministrantów: 

Czcigodny Ojcze, zebrani tu młodsi ministranci, ukończyli trzylet-

nią formację i dali dobre świadectwo służby Panu Jezusowi w zgro-

madzeniu liturgicznym. Dziś proszą o przyjęcie ich do grona star-

szych ministrantów oraz udzielenie im błogosławieństwa na dalszą 

drogę formacji i posługiwania. 

95. Po prezentacji przewodniczący zwraca się do kandydatów: 

Drodzy młodsi ministranci! 

Po trzech latach formacji pragniecie zacząć służyć Bogu i Kościoło-

wi jako starsi ministranci. Ceńcie sobie tę zaszczytną służbę i dzię-
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kujcie Chrystusowi Panu za to, że was do niej powołuje, Wykonując 

powierzone wam czynności, pamiętajcie, że sam Bóg jest blisko 

i patrzy na was. Służcie Mu więc z wiarą i miłością, bo bez tego nie 

można się Jemu podobać. Naśladujcie Chrystusa Pana, waszego Mi-

strza, którego umiłowanymi sługami jesteście, naśladujcie Jego mi-

łość i dobroć w domu, na katechizacji, w szkole, wszędzie, abyście 

otrzymali jeszcze większe łaski i innych pociągali do Boga. Przed 

wami trzyletni okres formacji, w którym szczególnie będziecie po-

znawać księgi liturgiczne, odkrywać bogactwo roku liturgicznego 

oraz znaczenie poszczególnych funkcji liturgicznych. 

Modlitwa błogosławieństwa 

96. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tych kandydatów 

do służby w Kościele. 

Przyjmujący błogosławieństwo klękają, pozostali wierni stoją i modlą się przez chwilę 

w milczeniu. 

Wszechmogący, wieczny Boże. Ty jesteś Panem czasu i wieczności. 

Wysłuchaj nasze modlitwy i w swojej łaskawości pobło†gosław tych, 

którzy ukończyli formację młodszych ministrantów. Spraw, aby 

z odwagą i miłością podjęli trud kolejnych trzech lat formacji jako 

starsi ministranci. Napełnij ich swoim Duchem, aby gorliwie roz-

wijali w sobie umiejętność skupienia i wyciszenia podczas liturgii, 

umiłowania modlitwy i rozważania Słowa Bożego, a także postawę 

świadectwa wobec innych ludzi. Szaty i znaki, które dziś otrzymu-

ją, niech przypominają im o godności bycia Twoim dzieckiem oraz 

o świętości podejmowanych przez nich funkcji liturgicznych. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 
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97. Przewodniczący kropi wodą błogosławioną nowych starszych ministrantów oraz 

przygotowaną dla nich szatę i znak. 

98. Nowo pobłogosławieni wstają i otrzymują stosowny strój i znak. Następnie zajmują 

swoje miejsca. 

99. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WPROWADZAJĄCE W SŁUŻBĘ 

STARSZYCH CZŁONKÓW SCHOLI 

100. Po odpowiednim przygotowaniu wszystkiego, co potrzebne do uroczystego spra-

wowania Mszy św., celebracja rozpoczyna się procesją przez kościół do ołtarza w zwykłym 

porządku. Po dojściu do ołtarza i wykonaniu należnych znaków czci wszyscy zajmują wy-

znaczone miejsca. 

101. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

102. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opiekun 

służby liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy pragną przyjąć błogosławieństwo. 

Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia. Teraz przyjmują-

cych błogosławieństwo można wezwać po imieniu. Wówczas każdy wywołany odpowiada: 

Jestem. 

I czyni krok naprzód. 

103. Następnie opiekun scholi dokonuje krótkiej prezentacji kandydatów i kandydatek, 

tymi lub podobnymi słowami /prezentacja winna zawsze kończyć się prośbą o błogosławień-

stwo dla kandydatów i o włączenie ich do grona starszych członków scholi/: 

Czcigodny Ojcze, zebrani tu młodsi członkowie scholi, ukończyli 

trzyletnią formację i dali dobre świadectwo służby Panu Jezusowi 

w zgromadzeniu liturgicznym. Dziś proszą o przyjęcie ich do grona 

starszych członków scholi oraz udzielenie im błogosławieństwa na 

dalszą drogę formacji i posługiwania. 

104. Po prezentacji przewodniczący zwraca się do kandydatów: 

Drodzy młodsi członkowie scholi! 

Po trzech latach formacji pragniecie zacząć służyć Bogu i Kościoło-

wi jako starsi członkowie scholi. Ceńcie sobie tę zaszczytną służbę 

i dziękujcie Chrystusowi Panu za to, że was do niej powołuje, Wy-
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konując powierzone wam czynności, pamiętajcie, że sam Bóg jest 

blisko i patrzy na was. Służcie Mu więc z wiarą i miłością, bo bez 

tego nie można się Jemu podobać. Naśladujcie Chrystusa Pana, wa-

szego Mistrza, którego umiłowanymi sługami jesteście, naśladujcie 

Jego miłość i dobroć w domu, na katechizacji, w szkole, wszędzie, 

abyście otrzymali jeszcze większe łaski i innych pociągali do Boga. 

Przed wami trzyletni okres formacji, w którym szczególnie będzie-

cie poznawać księgi liturgiczne, odkrywać bogactwo roku liturgicz-

nego, znaczenie poszczególnych funkcji liturgicznych oraz nadal 

kształcić umiejętność śpiewu na chwałę Boga. 

Modlitwa błogosławieństwa 

105. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tych kandydatów 

do służby w Kościele. 

Przyjmujący błogosławieństwo klękają, pozostali wierni stoją i modlą się przez chwilę 

w milczeniu. 

Wszechmogący, wieczny Boże. Ty jesteś Panem czasu i wieczności. 

Wysłuchaj nasze modlitwy i w swojej łaskawości pobło†gosław 

tych, którzy ukończyli formację młodszych członków scholi. Spraw, 

aby z odwagą i miłością podjęli trud kolejnych trzech lat formacji 

jako starsi członkowie scholi. Napełnij ich swoim Duchem, aby gor-

liwie rozwijali w sobie umiejętność skupienia i wyciszenia podczas 

liturgii, umiłowania modlitwy i rozważania Słowa Bożego, a także 

postawę świadectwa wobec innych ludzi. Szaty i znaki, które dziś 

otrzymują, niech przypominają im o godności bycia Twoim dziec-

kiem oraz o świętości podejmowanych przez nich funkcji liturgicz-

nych. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 
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106. Przewodniczący kropi wodą błogosławioną nowych starszych członków scholi oraz 

przygotowaną dla nich szatę i znak. 

107. Nowo pobłogosławieni wstają i otrzymują stosowny strój i znak. Następnie zajmują 

swoje miejsca. 

108. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

PROMOCJA PO PIERWSZYM ROKU FORMACJI 

STARSZYCH MINISTRANTÓW 

I STARSZYCH CZŁONKÓW SCHOLI 

109. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

110. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opie -

kun służby liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo 

mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy pragną przyjąć błogosławieństwo. 

111. Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia, który zwraca 

się do nich słowami: 

Drodzy starsi ministranci i członkowie scholi! 

Zakończyliście pierwszy rok formacji. Podczas podjętej pracy po-

znaliście księgi używane w liturgii oraz przeżyliście głębiej formację 

biblijną, modlitewną i apostolską. Przez to błogosławieństwo zosta-

jecie wprowadzeni w drugi rok formacji, podczas której będziecie 

szczególnie zgłębiać temat roku liturgicznego. 

Przewodniczący liturgii mówi dalej: 

C: Czy pragniecie wiernie pełnić powierzone wam zadania i funk-

cje liturgiczne? 

W: Pragniemy. 

Modlitwa błogosławieństwa 

112. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tych członków 

służby liturgicznej. 
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Przyjmujący błogosławieństwo klękają, wszyscy stoją i modlą się przez chwilę w milczeniu. 

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i w swojej łaska-

wości pobło†gosław tych, którzy chcą odbyć kolejny rok formacji 

służby liturgicznej. Spraw, aby chętnie i ze zrozumieniem poznawali 

znaczenie poszczególnych okresów roku, zwyczaje, jakie się z nimi 

wiążą, praktyki religijne pielęgnowane we wspólnotach oraz śpiewy 

właściwe dla danego okresu. Prowadź ich mocą swojego Ducha, aby 

naśladując Maryję, Matkę Twego Syna i swoich świętych Patronów, 

odważnie dążyli do świętości i wiernie wypełniali powierzone im 

zadania. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 

113. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

PROMOCJA PO PIERWSZYM ROKU FORMACJI 

STARSZYCH MINISTRANTÓW 

114. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

115. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opie -

kun służby liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo 

mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy pragną przyjąć błogosławieństwo. 

116. Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia, który zwraca 

się do nich słowami: 

Drodzy ministranci! 

Zakończyliście pierwszy rok formacji. Podczas podjętej pracy po-

znaliście księgi używane w liturgii oraz przeżyliście głębiej formację 

biblijną, modlitewną i apostolską. Przez to błogosławieństwo zosta-

jecie wprowadzeni w drugi rok formacji, podczas której będziecie 

szczególnie zgłębiać temat roku liturgicznego. 

Przewodniczący liturgii mówi dalej: 

C: Czy pragniecie wiernie pełnić powierzone wam zadania i funk-

cje liturgiczne? 

W: Pragniemy. 

Modlitwa błogosławieństwa 

117. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tych członków 

służby liturgicznej. 

Przyjmujący błogosławieństwo klękają, wszyscy stoją i modlą się przez chwilę w milczeniu. 
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Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i w swojej łaska-

wości pobło†gosław tych, którzy chcą odbyć kolejny rok formacji 

służby liturgicznej. Spraw, aby chętnie i ze zrozumieniem poznawali 

znaczenie poszczególnych okresów roku, zwyczaje, jakie się z nimi 

wiążą, praktyki religijne pielęgnowane we wspólnotach oraz śpiewy 

właściwe dla danego okresu. Prowadź ich mocą swojego Ducha, aby 

naśladując Maryję, Matkę Twego Syna i swoich świętych Patronów, 

odważnie dążyli do świętości i wiernie wypełniali powierzone im 

zadania. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 

118. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

PROMOCJA PO PIERWSZYM ROKU FORMACJI 

STARSZYCH CZŁONKÓW SCHOLI 

119. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

120. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opie-

kun służby liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo 

mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy pragną przyjąć błogosławieństwo. 

121. Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia, który zwraca 

się do nich słowami: 

Drodzy członkowie scholi! 

Zakończyliście pierwszy rok formacji. Podczas podjętej pracy po-

znaliście księgi używane w liturgii oraz przeżyliście głębiej formację 

biblijną, modlitewną i apostolską. Przez to błogosławieństwo zosta-

jecie wprowadzeni w drugi rok formacji, podczas której będziecie 

szczególnie zgłębiać temat roku liturgicznego. 

Przewodniczący liturgii mówi dalej: 

C: Czy pragniecie wiernie pełnić powierzone wam zadania i funk-

cje liturgiczne? 

W: Pragniemy. 

Modlitwa błogosławieństwa 

122. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tych członków 

służby liturgicznej. 

Przyjmujący błogosławieństwo klękają, wszyscy stoją i modlą się przez chwilę w milczeniu. 
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Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i w swojej łaska-

wości pobło†gosław tych, którzy chcą odbyć kolejny rok formacji 

służby liturgicznej. Spraw, aby chętnie i ze zrozumieniem poznawali 

znaczenie poszczególnych okresów roku, zwyczaje, jakie się z nimi 

wiążą, praktyki religijne pielęgnowane we wspólnotach oraz śpiewy 

właściwe dla danego okresu. Prowadź ich mocą swojego Ducha, aby 

naśladując Maryję, Matkę Twego Syna i swoich świętych Patronów, 

odważnie dążyli do świętości i wiernie wypełniali powierzone im 

zadania. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 

123. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

PROMOCJA PO DRUGIM ROKU FORMACJI 

STARSZYCH MINISTRANTÓW 

I STARSZYCH CZŁONKÓW SCHOLI 

124. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

125. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opie -

kun służby liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo 

mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy pragną przyjąć błogosławieństwo. 

126. Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia, który zwraca 

się do nich słowami: 

Drodzy starsi ministranci i członkowie scholi! 

Zakończyliście drugi rok formacji. Podczas podjętej pracy poznali-

ście dokładniej znaczenie poszczególnych okresów roku liturgicz-

nego, zwyczaje, jakie się z nimi wiążą, praktyki religijne pielęgno-

wane we wspólnotach, śpiewy właściwe dla danego okresu. Przez 

to błogosławieństwo zastajecie wprowadzeni w trzeci rok formacji, 

podczas której będziecie szczególnie zgłębiać temat funkcji litur-

gicznych. 

Przewodniczący liturgii mówi dalej: 

C: Czy pragniecie wiernie pełnić powierzone wam zadania i funk-

cje liturgiczne? 

W: Pragniemy. 

Modlitwa błogosławieństwa 

127. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tych członków 

służby liturgicznej. 
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Przyjmujący błogosławieństwo klękają, wszyscy stoją i modlą się przez chwilę w milczeniu. 

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i w swojej łaska-

wości pobło†gosław tych, którzy chcą odbyć kolejny rok formacji 

służby liturgicznej. Spraw, aby coraz lepiej poznawali talenty, jakimi 

ich obdarzyłeś i z coraz większym zaangażowaniem służyli nimi 

ludziom. Dodaj im sił do pokonywania trudności, z jakimi się spo-

tykają i podejmowania mądrych wyborów, które określają kierunek 

ich dalszego życia i posługiwania. Niech Twoje błogosławieństwo 

umocni ich w doskonalszym uczestnictwie w liturgii, pogłębianiu 

życia modlitewnego oraz wiernym wypełnianiu Twej woli. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 

128. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

Promocja po drugim roku formacji 

starszych ministrantów 

129. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

130. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opie-

kun służby liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo 

mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy pragną przyjąć błogosławieństwo. 

131. Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia, który zwraca 

się do nich słowami: 

Drodzy ministranci! 

Zakończyliście drugi rok formacji. Podczas podjętej pracy poznali-

ście dokładniej znaczenie poszczególnych okresów roku liturgicz-

nego, zwyczaje, jakie się z nimi wiążą, praktyki religijne pielęgno-

wane we wspólnotach, śpiewy właściwe dla danego okresu. Przez 

to błogosławieństwo zastajecie wprowadzeni w trzeci rok formacji, 

podczas której będziecie szczególnie zgłębiać temat funkcji litur-

gicznych. 

Przewodniczący liturgii mówi dalej: 

C: Czy pragniecie wiernie pełnić powierzone wam zadania i funk-

cje liturgiczne? 

W: Pragniemy. 

Modlitwa błogosławieństwa 

132. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tych członków 

służby liturgicznej. 

Przyjmujący błogosławieństwo klękają, wszyscy stoją i modlą się przez chwilę w milczeniu. 
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Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i w swojej łaska-

wości pobło†gosław tych, którzy chcą odbyć kolejny rok formacji 

służby liturgicznej. Spraw, aby coraz lepiej poznawali talenty, jakimi 

ich obdarzyłeś i z coraz większym zaangażowaniem służyli nimi 

ludziom. Dodaj im sił do pokonywania trudności, z jakimi się spo-

tykają i podejmowania mądrych wyborów, które określają kierunek 

ich dalszego życia i posługiwania. Niech Twoje błogosławieństwo 

umocni ich w doskonalszym uczestnictwie w liturgii, pogłębianiu 

życia modlitewnego oraz wiernym wypełnianiu Twej woli. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 

133. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

PROMOCJA PO DRUGIM ROKU FORMACJI 

STARSZYCH CZŁONKÓW SCHOLI 

134. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

135. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opie -

kun służby liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo 

mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy pragną przyjąć błogosławieństwo. 

136. Kandydaci i kandydatki wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia, 

który zwraca się do nich słowami: 

Drodzy członkowie scholi! 

Zakończyliście drugi rok formacji. Podczas podjętej pracy poznali-

ście dokładniej znaczenie poszczególnych okresów roku liturgicz-

nego, zwyczaje, jakie się z nimi wiążą, praktyki religijne pielęgno-

wane we wspólnotach, śpiewy właściwe dla danego okresu. Przez 

to błogosławieństwo zastajecie wprowadzeni w trzeci rok formacji, 

podczas której będziecie szczególnie zgłębiać temat funkcji litur-

gicznych. 

Przewodniczący liturgii mówi dalej: 

C: Czy pragniecie wiernie pełnić powierzone wam zadania i funk-

cje liturgiczne? 

W: Pragniemy. 

Modlitwa błogosławieństwa 

137. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tych członków 

służby liturgicznej.  
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Przyjmujący błogosławieństwo klękają, wszyscy stoją i modlą się przez chwilę w milczeniu. 

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i w swojej łaska-

wości pobło†gosław tych, którzy chcą odbyć kolejny rok formacji 

służby liturgicznej. Spraw, aby coraz lepiej poznawali talenty, jakimi 

ich obdarzyłeś i z coraz większym zaangażowaniem służyli nimi 

ludziom. Dodaj im sił do pokonywania trudności, z jakimi się spo-

tykają i podejmowania mądrych wyborów, które określają kierunek 

ich dalszego życia i posługiwania. Niech Twoje błogosławieństwo 

umocni ich w doskonalszym uczestnictwie w liturgii, pogłębianiu 

życia modlitewnego oraz wiernym wypełnianiu Twej woli. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 

138. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

CZŁONKOWIE MŁODZIEŻOWYCH 

ZESPOŁÓW SŁUŻBY LITURGICZNEJ 
Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, nr 83-99 

„Na zakończenie formacji, przeżywanej w okresie gimnazjalnym, każdy otrzymuje błogosła-

wieństwo, przez które zostaje włączony do jednego z posługujących we wspólnocie zespołów 

liturgicznych. Przez błogosławieństwo Kościół wyprasza dla niego pomoc Boga w pełnieniu 

funkcji, do której się przygotował oraz w dalszym rozeznawaniu powołania, które od Niego 

otrzymał” (DDSL, nr 83). 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DO PEŁNIENIA 

FUNKCJI LEKTORA 

139. Po odpowiednim przygotowaniu wszystkiego, co potrzebne do uroczystego spra-

wowania Mszy św., celebracja rozpoczyna się procesją przez kościół do ołtarza w zwykłym 

porządku. Kandydaci idą w procesji za starszymi ministrantami. Po dojściu do ołtarza i wy-

konaniu należnych znaków czci wszyscy zajmują wyznaczone miejsca. 

140. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

141. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opie -

kun służby liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo 

mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy mają być pobłogosławieni do pełnienia 

funkcji lektora. 

Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia. Teraz przyjmują-

cych błogosławieństwo można wezwać po imieniu. Wówczas każdy wywołany odpowiada: 

Jestem. 

I czyni krok naprzód. 

142. Po zakończeniu prezentacji następuje dialog między duszpasterzem służby liturgicznej 

a przewodniczącym zgromadzenia (może być nim biskup, dziekan lub proboszcz). 

Duszpasterz służby liturgicznej mówi:  
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Czcigodny Ojcze, w imieniu tych kandydatów proszę o włączenie 

ich do grona lektorów przez udzielenie im błogosławieństwa do 

pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym. 

Celebrans pyta: 

Czy są świadomi zadań, jakie Kościół powierza lektorom i potrafią 

je pełnić? 

Duszpasterz służby liturgicznej: 

Zostali o tym pouczeni. Po ukończeniu przewidzianej dla nich for-

macji uważam, że są przygotowani do pełnienia tej funkcji. 

143. Celebrans zwraca się do kandydatów z krótkim pouczeniem: 

Drodzy kandydaci, otrzymacie dziś błogosławieństwo do pełnie-

nia zaszczytnej funkcji lektora. Będziecie czytać słowo Boże zgro-

madzonym na liturgii wiernym. Staniecie się sługami objawionej 

prawdy, która rozjaśnia drogi ludzkiego życia. Spełniajcie to zada-

nie z wielką wiarą i miłością. Rozważajcie to słowo w sercu i bądźcie 

jego świadkami w codziennym życiu. 

A teraz wobec zgromadzonej wspólnoty wyznajcie, jakie są wasze 

postanowienia. Pytam każdego (i każdą) z was: 

Czy chcesz pełnić funkcję lektora w zgromadzeniu liturgicznym, 

aby przez to służyć Kościołowi i przyczyniać się do jego wzrostu? 

Wybrani: Chcę. 

Celebrans: Czy chcesz gorliwie rozważać słowo Boże i być świad-

kiem Chrystusa w codziennym życiu? 

Wybrani: Chcę.  
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Modlitwa błogosławieństwa 

144. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Błagajmy miłosiernego Boga, aby obdarzył swoim błogosławień-

stwem tych naszych braci (i siostry), którzy zostali wybrani do peł-

nienia funkcji lektora. 

Kandydaci klękają, a wszyscy stojąc modlą się przez chwilę w ciszy. Następnie celebrans od-

mawia modlitwę: 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wielokrotnie przemawiałeś do 

ludzi przez proroków, a w ostatecznych dniach przemówiłeś do nas 

przez Syna, pobło†gosław tych wybranych członków służby litur-

gicznej, którzy mają pełnić we wspólnocie funkcję lektora. Spraw, 

aby nieustannie rozważając Twoje słowo, zostali przez nie ukształ-

towani i wiernie przekazywali je swoim braciom, a znak, który dziś 

otrzymują, niech przypomina im o Twojej miłości i podjętych przez 

nich zobowiązaniach. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 

145. Przewodniczący kropi wodą błogosławioną nowych lektorów oraz przygotowany dla 

nich znak. 

146. Nowi lektorzy wstają i otrzymują stosowny znak. Następnie zajmują wyznaczone 

miejsca. 

147. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DO PEŁNIENIA 

FUNKCJI PSAŁTERZYSTY 

148. Po odpowiednim przygotowaniu wszystkiego, co potrzebne do uroczystego sprawo-

wania Mszy św., celebracja rozpoczyna się procesją przez kościół do ołtarza w zwykłym po-

rządku. Kandydaci idą w procesji za starszymi ministrantami, a przed ustanowionymi lekto-

rami i akolitami. Po dojściu do ołtarza i wykonaniu należnych znaków czci wszyscy zajmują 

wyznaczone miejsca. 

149. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

150. Po homilii wszyscy siadają. Diakon, ewentualnie opiekun służby liturgicznej lub wy-

znaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy mają być pobłogosławieni do pełnienia 

funkcji psałterzysty. 

151. Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia. Teraz przyj-

mujący błogosławieństwo wezwani są po imieniu z podaniem parafii pochodzenia. Każdy 

wywołany odpowiada: 

Jestem. 

I czyni krok naprzód. 

152. Po zakończeniu prezentacji następuje dialog między duszpasterzem służby liturgicz-

nej a przewodniczącym zgromadzenia (może być nim biskup, dziekan lub proboszcz). 

Duszpasterz służby liturgicznej mówi: 

Czcigodny Ojcze, w imieniu tych kandydatów proszę o włączenie 

ich do grona psałterzystów przez udzielenie im błogosławieństwa 

do pełnienia funkcji psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym. 

Celebrans pyta: 

Czy są świadomi zadań, jakie Kościół powierza psałterzystom i po-

trafią je pełnić?  
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Duszpasterz służby liturgicznej: 

Zostali o tym pouczeni. Po ukończeniu przewidzianej dla nich for-

macji uważam, że są przygotowani do pełnienia tej funkcji. 

153. Celebrans zwraca się do kandydatów z krótkim pouczeniem: 

Drodzy kandydaci, otrzymacie dziś błogosławieństwo do pełnienia 

zaszczytnej funkcji psałterzysty. Będziecie śpiewać psalm responso-

ryjny w czasie celebracji liturgicznych, przyczyniając się w ten spo-

sób do ubogacania piękna celebracji eucharystycznych. Starajcie 

się powierzone wam zadanie wykonywać z należytym szacunkiem 

i troską na większą chwałę Bożą i ku wzrostowi wiary zgromadzo-

nych wiernych. 

A teraz wobec zgromadzonej wspólnoty wyznajcie, jakie są wasze 

postanowienia. Pytam każdego (i każdą) z was: 

Czy chcesz pełnić funkcję psałterzysty w zgromadzeniu liturgicz-

nym, aby przez to służyć Kościołowi i przyczyniać się do jego 

wzrostu? 

Wybrani: Chcę. 

Celebrans: Czy chcesz gorliwie rozważać słowo Boże i być świad-

kiem Chrystusa w codziennym życiu? 

Wybrani: Chcę. 

Modlitwa błogosławieństwa 

154. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Błagajmy miłosiernego Boga, aby obdarzył swoim błogosławień-

stwem tych naszych braci (i siostry), którzy zostali wybrani do peł-

nienia funkcji psałterzysty. 
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Kandydaci klękają, a wszyscy stojąc modlą się przez chwilę w ciszy. Następnie celebrans od-

mawia modlitwę: 

Boże, źródło światłości i dobroci, Ty jesteś godzien najwyższej 

chwały i Tobie oddaje cześć niebo i ziemia. Racz pobło†gosławić 

tych naszych braci (i siostry), którzy zostali wybrani, aby w zgro-

madzeniu liturgicznym pełnić funkcję psałterzysty. Spraw, aby nie-

ustannie rozważając Twoje słowo, zostali przez nie ukształtowani 

i wiernie przekazywali je swoim braciom, a znak, który dziś otrzy-

mują, niech przypomina im o Twojej miłości i podjętych przez nich 

zobowiązaniach. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 

155. Przewodniczący kropi wodą błogosławioną nowych psałterzystów oraz przygotowany 

dla nich znak. 

156. Nowi psałterzyści wstają i otrzymują stosowny znak. Następnie zajmują wyznaczone 

miejsca. 

157. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DO PEŁNIENIA 

FUNKCJI AKOLITY 

158. Po odpowiednim przygotowaniu wszystkiego, co potrzebne do uroczystego spra-

wowania Mszy św., celebracja rozpoczyna się procesją przez kościół do ołtarza w zwykłym 

porządku. Kandydaci idą w procesji za starszymi ministrantami. Po dojściu do ołtarza i wy-

konaniu należnych znaków czci wszyscy zajmują wyznaczone miejsca. 

159. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

160. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opie -

kun służby liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo 

mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy mają być pobłogosławieni do pełnienia 

funkcji akolity. 

Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia. Teraz przyjmują-

cych błogosławieństwo można wezwać po imieniu. Wówczas każdy wywołany odpowiada: 

Jestem. 

I czyni krok naprzód. 

161. Po zakończeniu prezentacji następuje dialog między duszpasterzem służby liturgicz-

nej a przewodniczącym zgromadzenia (może być nim biskup, dziekan lub proboszcz). 

Duszpasterz służby liturgicznej mówi: 

Czcigodny Ojcze, w imieniu tych kandydatów proszę o włączenie 

ich do grona akolitów przez udzielenie im błogosławieństwa do peł-

nienia funkcji akolity w zgromadzeniu liturgicznym. 

Celebrans pyta: 

Czy są świadomi zadań, jakie Kościół powierza akolitom i potrafią 

je pełnić? 

Duszpasterz służby liturgicznej: 
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Zostali o tym pouczeni. Po ukończeniu przewidzianej dla nich for-

macji uważam, że są przygotowani do pełnienia tej funkcji. 

162. Celebrans zwraca się do kandydatów z krótkim pouczeniem: 

Drodzy kandydaci, otrzymacie dziś błogosławieństwo do pełnienia 

zaszczytnej funkcji akolity. Zadania, które zostają wam powierzo-

ne, dobrze znacie, gdyż pełniliście je jako ministranci. Teraz, kiedy 

zostajecie włączeni do grona akolitów, powinniście je podejmować 

z większą odpowiedzialnością, gdyż lepiej rozumiecie znaczenie 

ofiary Chrystusa, uobecnianej pod osłoną znaków i bardziej świa-

domie podejmujecie swoją służbę przy ołtarzu, jako odpowiedź na 

Boże powołanie. Wzrastajcie w świętości, do której powołał nas 

nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus. 

A teraz wobec zgromadzonej wspólnoty wyznajcie, jakie są wasze 

postanowienia. Pytam każdego z was: 

Czy chcesz pełnić funkcję akolity w zgromadzeniu liturgicznym, 

aby przez to służyć Kościołowi i przyczyniać się do jego wzrostu? 

Wybrani: Chcę. 

Celebrans: Czy chcesz jednoczyć się z Chrystusem w jego Naj-

świętszej Ofierze i naśladować Go w codziennym życiu? 

Wybrani: Chcę. 

Modlitwa błogosławieństwa 

163. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Błagajmy miłosiernego Boga, aby obdarzył swoim błogosławień-

stwem tych naszych braci, którzy zostali wybrani do pełnienia 

funkcji akolity. 
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Kandydaci klękają, a wszyscy stojąc modlą się przez chwilę w ciszy. Następnie celebrans od-

mawia modlitwę: 

Wszechmogący Boże, Ty w sakramentach świętych dajesz nam 

udział w łaskach odkupienia, którego dokonałeś przez śmierć 

i zmartwychwstanie swego Syna, Jezusa Chrystusa. Racz pobło†go-

sławić tych naszych braci, którzy zostali wybrani, aby w zgromadze-

niu liturgicznym pełnić funkcję akolity. Spraw, aby byli gorliwymi 

sługami ołtarza i świadkami Twojej dobroci wobec spotkanych 

ludzi, a znak, który dziś otrzymują, niech przypomina im o Twojej 

miłości i podjętych przez nich zobowiązaniach. Przez Chrystusa, 

Pana naszego. 

W: Amen. 

164. Przewodniczący kropi wodą błogosławioną nowych akolitów oraz przygotowany dla 

nich znak. 

165. Nowi akolici wstają i otrzymują stosowny znak. Następnie zajmują wyznaczone 

miejsca. 

166. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 

DLA OSÓB PRZYNOSZĄCYCH DARY OFIARNE 

167. Po odpowiednim przygotowaniu wszystkiego, co potrzebne do uroczystego spra-

wowania Mszy św., celebracja rozpoczyna się procesją przez kościół do ołtarza w zwykłym 

porządku. Po dojściu do ołtarza i wykonaniu należnych znaków czci wszyscy zajmują wy-

znaczone miejsca. 

168. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

169. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opie -

kun służby liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo 

mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy mają być pobłogosławieni do pełnienia 

funkcji przynoszenia darów ofiarnych. 

Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia. Teraz przyjmują-

cych błogosławieństwo można wezwać po imieniu. Wówczas każdy wywołany odpowiada: 

Jestem. 

I czyni krok naprzód. 

170. Po zakończeniu prezentacji następuje dialog między duszpasterzem służby liturgicz-

nej a przewodniczącym zgromadzenia (może być nim biskup, dziekan lub proboszcz). 

Duszpasterz służby liturgicznej mówi: 

Czcigodny Ojcze, w imieniu tych kandydatów proszę o udzielenie 

im błogosławieństwa do pełnienia funkcji przynoszenia darów ludu 

Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. 

Celebrans pyta: 

Czy są świadomi szczególnego znaczenia darów ludu Bożego, które 

mają przynosić do ołtarza? 

Duszpasterz służby liturgicznej: 
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Zostali o tym pouczeni. Po ukończeniu przewidzianej dla nich for-

macji uważam, że są przygotowani do pełnienia tej funkcji. 

171. Celebrans zwraca się do kandydatów z krótkim pouczeniem: 

Drodzy kandydaci, otrzymacie dziś błogosławieństwo do pełnienia 

szczególnej funkcji liturgicznej. Będziecie przygotowywać i przy-

nosić do ołtarza dary ludu Bożego, przede wszystkim chleb i wino, 

które mocą słów konsekracji staną się Ciałem i Krwią Chrystusa. 

W tych darach ukryte są w pewien sposób wszystkie ofiary du-

chowe, jakie przynoszą Bogu zgromadzeni wierni. (Waszym zadaniem 

będzie również zbieranie darów pieniężnych, przeznaczonych na 

potrzeby wspólnoty). Pełnijcie powierzone wam zadania z pokorą 

i miłością, pamiętając w modlitwie o tych, których dary przynosicie 

Bogu. 

A teraz wobec zgromadzonej wspólnoty wyznajcie, jakie są wasze 

postanowienia. Pytam każdego (i każdą) z was: 

Czy chcesz przygotowywać i przynosić do ołtarza dary ludu Bożego, 

aby przez to służyć Kościołowi i przyczyniać się do jego wzrostu? 

Wybrani: Chcę. 

Celebrans: Czy chcesz jednoczyć się z Chrystusem w jego Naj-

świętszej Ofierze i naśladować Go w codziennym życiu? 

Wybrani: Chcę. 

Modlitwa błogosławieństwa 

172. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Błagajmy miłosiernego Boga, aby obdarzył swoim błogosławień-

stwem tych naszych braci (i siostry), którzy zostali wybrani do peł-

nienia funkcji przynoszenia darów ludu Bożego. 
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Kandydaci klękają, a wszyscy stojąc modlą się przez chwilę w ciszy. Następnie celebrans od-

mawia modlitwę: 

Wszechmogący Boże, Ty w sakramentach świętych dajesz nam 

udział w łaskach odkupienia, którego dokonałeś przez śmierć 

i zmartwychwstanie swego Syna, Jezusa Chrystusa. Racz pobło†go-

sławić tych naszych braci (i siostry), którzy zostali wybrani, aby 

w zgromadzeniu liturgicznym przynosić do ołtarza chleb i wino. 

Spraw, aby byli gorliwymi sługami świętej liturgii i świadkami Two-

jej dobroci wobec spotkanych ludzi, a znak, który dziś otrzymują, 

niech przypomina im o Twojej miłości i podjętych przez nich zobo-

wiązaniach. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 

173. Przewodniczący kropi wodą błogosławioną nowych przynoszących dary ludu Bożego 

oraz przygotowany dla nich znak. 

174. Nowi członkowie zespołu przynoszących dary wstają i otrzymują stosowny znak. Na-

stępnie zajmują wyznaczone miejsca. 

175. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DO PEŁNIENIA FUNKCJI 

W SCHOLI LUB CHÓRZE 

176. Po odpowiednim przygotowaniu wszystkiego, co potrzebne do uroczystego sprawo-

wania Mszy św., celebracja rozpoczyna się procesją przez kościół do ołtarza w zwykłym po-

rządku. Kandydaci nie biorą udziału w procesji, zajmują przygotowane dla nich miejsce poza 

prezbiterium. 

177. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

178. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opie -

kun służby liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo 

mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy mają być pobłogosławieni do pełnienia 

funkcji w scholi lub chórze parafialnym. 

Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia. Teraz przyjmują-

cych błogosławieństwo można wezwać po imieniu. Wówczas każdy wywołany odpowiada: 

Jestem. 

I czyni krok naprzód. 

179. Po zakończeniu prezentacji następuje dialog między opiekunem scholi a przewodni-

czącym zgromadzenia (może być nim biskup, dziekan lub proboszcz). 

Opiekun scholi mówi: 

Czcigodny Ojcze, w imieniu tych kandydatów proszę o włączenie 

ich do grona młodzieżowego zespołu śpiewaczego (zespołu śpiewa-

czego dorosłych) przez im błogosławieństwa Bożego do pełnienia 

tej funkcji. 

Celebrans pyta: 

Czy są świadomi znaczenia śpiewu w zgromadzeniu liturgicznym 

i zdobyli umiejętność pełnienia tej funkcji? 

Opiekun scholi mówi: 
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Zostali o tym pouczeni. Po ukończeniu przewidzianej dla nich for-

macji uważam, że są przygotowani do pełnienia tej funkcji. 

180. Celebrans zwraca się do kandydatów z krótkim pouczeniem: 

Drodzy kandydaci, otrzymaliście od Boga dar, którym od pewnego 

czasu posługujecie już w zgromadzeniu liturgicznym. Przez śpiew 

wielbicie Boga i pomagacie wiernym owocniej uczestniczyć w świę-

tej liturgii. Po ukończeniu kolejnego etapu waszej formacji lepiej 

rozumiecie przeżywane tajemnice i możecie jeszcze doskonalej 

służyć braciom i siostrom. Dlatego otrzymujecie błogosławieństwo 

jako umocnienie duchowe, abyście coraz bardziej jednoczyli się 

z Chrystusem i doskonalili wasze posługiwanie. 

A teraz wobec zgromadzonej wspólnoty wyznajcie, jakie są wasze 

postanowienia. Pytam każdego (i każdą) z was: 

Czy chcesz śpiewem chwalić Boga i pomagać braciom w modlitwie, 

aby przez to służyć Kościołowi i przyczyniać się do jego wzrostu? 

Wybrani: Chcę. 

Celebrans: Czy chcesz jednoczyć się z Chrystusem w jego Naj-

świętszej Ofierze i naśladować Go w codziennym życiu? 

Wybrani: Chcę. 

Modlitwa błogosławieństwa 

181. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Błagajmy miłosiernego Boga, aby obdarzył swoim błogosławień-

stwem tych naszych braci (i siostry), którzy zostali wybrani do 

grona młodzieżowego zespołu śpiewaczego (zespołu śpiewaczego 

dorosłych). 
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Kandydaci klękają, a wszyscy stojąc modlą się przez chwilę w ciszy. Następnie celebrans od-

mawia modlitwę: 

Boże, źródło światłości i dobroci, Ty posłałeś swojego Syna, który 

nauczył nas modlić się i stał się wzorem modlitwy, pobło†gosław 

tych członków służby liturgicznej, wybranych do pełnienia funkcji 

w scholi lub chórze parafialnym. Spraw, aby śpiewem chwalili Twoje 

imię i służyli pomocą modlącej się wspólnocie, a znak, który dziś 

otrzymują, niech przypomina im o Twojej miłości i podjętych przez 

nich zobowiązaniach. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 

182. Przewodniczący kropi wodą błogosławioną nowych członków scholi lub chóru pa-

rafialnego oraz przygotowany dla nich znak (ewentualnie również nowy strój scholi lub 

chóru). 

183. Nowi członkowie wstają i otrzymują stosowny znak (i strój). Następnie zajmują swoje 

miejsca poza prezbiterium. 

184. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POMOCNIKÓW  

ANIMATORÓW LITURGICZNYCH I CEREMONIARZY 

„Jeżeli istnieje taka potrzeba, można przygotować także pomocników animatorów i powie-

rzyć im prowadzenie grup młodszych ministrantów i członków scholi” (DDSL, nr 137). 

„Jeżeli istnieje taka potrzeba, można przygotować także pomocników ceremoniarzy i powie-

rzyć im opiekę nad młodszymi ministrantami i członkami scholi” (DDSL, nr 142). Poniżej 

zamieszczony jest wspólny obrzęd błogosławieństwa pomocników animatorów liturgicznych 

i ceremoniarzy. Jeżeli błogosławi się osobno jedną i drugą grupę posługujących, należy od-

powiednio dostosować poniższy obrzęd. 

185. Po odpowiednim przygotowaniu wszystkiego, co potrzebne do uroczystego spra-

wowania Mszy św., celebracja rozpoczyna się procesją przez kościół do ołtarza w zwykłym 

porządku. Kandydaci idą w procesji za starszymi ministrantami a przed lektorami i akolita-

mi Po dojściu do ołtarza i wykonaniu należnych znaków czci wszyscy zajmują wyznaczone 

miejsca. 

186. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

187. Po homilii wszyscy siadają. Diakon, ewentualnie duszpasterz odpowiedzialny za for-

mację pomocników animatorów i ceremoniarzy wzywa otrzymujących błogosławieństwo 

mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy mają być pobłogosławieni do pełnienia 

funkcji pomocników animatorów liturgicznych i ceremoniarzy. 

Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia. Teraz przyjmujący 

błogosławieństwo wezwani są po imieniu. Każdy odpowiada: 

Jestem. 

I czyni krok naprzód. 

188. Po zakończeniu prezentacji następuje dialog między duszpasterzem służby liturgicz-

nej a celebransem. Duszpasterz służby liturgicznej mówi: 

Czcigodny Ojcze, w imieniu tych kandydatów proszę o dopuszcze-

nie ich do pełnienia funkcji pomocnika animatora liturgicznego 

lub ceremoniarza. 
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Celebrans pyta: 

Czy są świadomi zadań, jakie do nich należą i potrafią je pełnić? 

Duszpasterz służby liturgicznej: 

Zostali o tym pouczeni. Po ukończeniu przewidzianej dla nich for-

macji uważam, że są przygotowani do pełnienia tej funkcji. 

189. Celebrans zwraca się do kandydatów z krótkim pouczeniem: 

Drodzy kandydaci! Kościół sprawuje w liturgii wielkie tajemnice, 

dlatego wymaga, aby każda celebracja była odpowiednio przygo-

towana oraz by wszyscy uczestniczyli w niej w sposób świadomy, 

czynny i owocny. W szczególny sposób dotyczy to posługujących 

w liturgii, którzy mają być wzorem dla całego zgromadzenia. Wa-

szym zadaniem będzie wspierać odpowiedzialnych za to wielkie 

dzieło wychowawcze. Będziecie pomagać animatorom liturgicz-

nym i ceremoniarzom w wypełnianiu ich zadań. Czyńcie to z wiarą 

i miłością na większą chwałę Boga i dla dobra ludzi. 

A teraz wobec zgromadzonej wspólnoty wyznajcie, jakie są wasze 

postanowienia. Pytam każdego (i każdą) z was: 

Czy chcesz pełnić funkcję pomocnika animatora liturgicznego lub 

ceremoniarza pełniąc wiernie powierzone ci zadania? 

Wybrani: Chcę. 

Celebrans: Czy chcesz coraz lepiej poznawać tajemnicę zbawie-

nia uobecnianą w liturgii i zawsze trwać w zjednoczeniu z Chry-

stusem? 

Wybrani: Chcę.  
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Modlitwa błogosławieństwa 

190. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tych naszych braci 

(i siostry). 

Przyjmujący błogosławieństwo klękają, wszyscy stoją i modlą się przez chwilę w milczeniu. 

Przewodniczący odmawia modlitwę: 

Boże, Miłośniku piękna i Dawco wszelkiego życia. Ty w cudowny 

sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy odnowiłeś 

jego godność. Namaszczając swoje dzieci Duchem Świętym posłałeś 

ich, aby nieśli Ewangelię swoim braciom, służąc im tym darem, jaki 

każdy z nich otrzymał. Pobło†gosław tych naszych braci, którym 

dziś powierzamy zadania pomocników ceremoniarzy. Niech gorli-

wie troszczą się o piękno i porządek w każdej celebracji liturgicznej. 

Pobło†gosław także braci (i siostry), którzy pragną pomagać ani-

matorom liturgicznym w prowadzeniu innych, szczególnie dzieci, 

do rozumienia liturgii i ochotnego podejmowania w niej różnych 

funkcji. Niech znak, który dziś otrzymują, przypomina im o Twojej 

miłości i podjętych przez nich zobowiązaniach. Przez Chrystusa, 

Pana naszego. 

W: Amen. 

191. Przewodniczący kropi wodą błogosławioną nowych pomocników animatorów i cere-

moniarzy oraz znaki, które każdy z nich otrzyma. 

192. Nowi pomocnicy wstają i otrzymują stosowny znak. Następnie zajmują swoje miejsca 

poza prezbiterium. 

193. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WSPÓLNE 

DLA MŁODZIEŻY PODEJMUJĄCEJ RÓŻNE FUNKCJE 

„W miarę rozwoju zespołów liturgicznych mogą powstawać, jeśli zaistnieje taka potrzeba,  

bardziej specjalistyczne grupy. Z grona lektorów może się wyłonić osobna grupa modlitew-

na odpowiedzialna za modlitwę powszechną, a także grupa komentatorów. Z grona akoli-

tów może się wyłonić grupa posługująca przy ołtarzu i miejscu przewodniczenia, a także 

grupy przynoszących dary i zbierających składkę lub troszczących się o piękno i porządek 

w kościele. Ze scholi może się wyłonić grupa psałterzystów, zespół grający na instrumentach 

dopuszczonych do wykorzystania w celebracjach liturgicznych, kilka mniejszych schól po-

sługujących na różnych Mszach świętych” (DDSL, nr 88). 

Każdej z wymienionych grup posługujących można udzielić błogosławieństwa osobno, do-

stosowując odpowiednio poniższe teksty. Można też, jeśli przemawiają za tym racje duszpa-

sterskie, pobłogosławić te osoby we wspólnym obrzędzie liturgicznym. 

194. Po odpowiednim przygotowaniu wszystkiego, co potrzebne do uroczystego sprawo-

wania Mszy św., celebracja rozpoczyna się procesją przez kościół do ołtarza w zwykłym po-

rządku. Kandydaci nie biorą udziału w procesji, zajmują przygotowane dla nich miejsce poza 

prezbiterium. 

195. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

196. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opiekun 

służby liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy mają otrzymać błogosławieństwo. 

Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia. Teraz przyjmują-

cych błogosławieństwo można wezwać po imieniu. Wówczas każdy wywołany odpowiada: 

Jestem. 

I czyni krok naprzód. 

197. Po zakończeniu prezentacji następuje dialog między opiekunem scholi a przewodni-

czącym zgromadzenia (może nim być biskup, dziekan lub proboszcz). 

Opiekun służby liturgicznej mówi: 

Czcigodny Ojcze, w imieniu tych kandydatów proszę o włączenie 

ich do grona pełniących funkcje w zgromadzeniu liturgicznym 
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przez udzielenie im błogosławieństwa Bożego do pełnienia przewi-

dzianych dla nich zadań. 

Celebrans pyta: 

Czy są świadomi znaczenia funkcji podejmowanych w zgromadze-

niu liturgicznym i zdobyli umiejętność ich pełnienia? 

Opiekun służby liturgicznej mówi: 

Zostali o tym pouczeni. Po ukończeniu przewidzianej dla nich for-

macji uważam, że są przygotowani do pełnienia tej funkcji. 

198. Celebrans zwraca się do kandydatów z krótkim pouczeniem: 

Drodzy kandydaci, każdy z was otrzymał od Boga dar, którym 

może posługiwać w zgromadzeniu liturgicznym. Pełniąc różnorod-

ne funkcje rozwijacie te talenty i przyczyniacie się do objawiania 

duchowego bogactwa Kościoła (można wymienić poszczególne grupy posłu-

gujących, np.  Są wśród was lektorzy, psałterzyści, akolici, przynoszą-

cy dary, członkowie scholi...). Pozwólcie się prowadzić Duchowi 

Świętemu, abyście dzięki Jego łasce coraz ściślej jednoczyli się 

z Chrystusem, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć. 

Niech wasza służba, sprawowana w czasie celebracji liturgicznych, 

ubogaca wasze codzienne zadania, spełniane tam, gdzie Bóg was 

posyła. 

A teraz wobec zgromadzonej wspólnoty wyznajcie, jakie są wasze 

postanowienia. Pytam każdego (i każdą) z was: 

Czy chcesz służyć braciom tym darem, jaki od Boga otrzymałeś, aby 

przez to przyczyniać się do objawienia tajemnicy Kościoła i uświę-

cenia ludzi? 

Wybrani: Chcę. 
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Celebrans: Czy chcesz jednoczyć się z Chrystusem w jego Naj-

świętszej Ofierze i naśladować Go w codziennym życiu? 

Wybrani: Chcę. 

Modlitwa błogosławieństwa 

199. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Błagajmy miłosiernego Boga, aby obdarzył swoim błogosławień-

stwem tych naszych braci, którzy zostali wybrani do różnych funkcji, 

zgodnie z posiadanymi talentami. 

Kandydaci klękają, a wszyscy stojąc modlą się przez chwilę w ciszy. Następnie celebrans od-

mawia modlitwę: 

Wszechmogący Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swój obraz i po-

dobieństwo i uzdolniłeś go do miłowania innych ludzi. Pobło†go-

sław tych naszych braci i siostry, którzy po rozpoznaniu darów od 

Ciebie otrzymanych, pragną coraz gorliwiej służyć nimi wszystkim, 

do których ich posyłasz. Spraw, aby służba w liturgii była zawsze dla 

nich zaszczytem i radością. Niech liturgia będzie dla nich szczytem, 

do którego zmierza całe ich życie oraz źródłem, z którego wypływa 

cała jego moc, a znak, który dziś otrzymują, niech przypomina im 

o Twojej miłości i podjętych przez nich zobowiązaniach. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 

200. Przewodniczący kropi wodą błogosławioną nowych członków zespołów liturgicznych 

oraz znaki, które każdy z nich otrzyma. 

201. Nowi członkowie wstają i otrzymują stosowny znak (i strój). Następnie zajmują swoje 

miejsca. 

202. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

DOROŚLI CZŁONKOWIE 

SŁUŻBY LITURGICZNEJ 
Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, nr 97-107 

„Zaangażowanie dorosłych w służbę liturgiczną rozwija się dwoma drogami. Pierwsza z nich 

to kontynuacja posługiwania, które ktoś podejmował w dzieciństwie i młodości. Druga dro-

ga to włączanie się do jednego z zespołów liturgicznych dopiero w wieku dorosłym” (Dyrek-

torium DSL 100). Poniżej podane są więc dwa obrzędy. Pierwszy przeznaczony jest dla tych, 

którzy jako dorośli rozpoczynają formację i posługiwanie w liturgii. Drugi zaś przeznaczony 

jest dla tych, którzy po ukończeniu kolejnych etapów formacji, proszą o błogosławieństwo 

do pełnienia na stałe określonej funkcji. Wtedy otrzymują też odpowiedni znak koloru zło-

tego i rozpoczynają formację stałą związaną z ich posługiwaniem (por. Dyrektorium DSL 99). 

Dorosłym, którzy po ukończeniu trzyletniej formacji jeszcze nie rozeznali swojego miejsca 

służby, należy udzielić błogosławieństwa na dalszą drogę formacji wprowadzającej. Można 

im wręczyć krzyż w kolorze srebrnym, jeśli nie otrzymali go wcześniej (na zakończenie for-

macji starszych ministrantów i członków scholi). 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WPROWADZAJĄCE DOROSŁYCH 

DO SŁUŻBY LITURGICZNEJ 

203. Po odpowiednim przygotowaniu wszystkiego, co potrzebne do uroczystego sprawo-

wania Mszy św., celebracja rozpoczyna się procesją przez kościół do ołtarza w zwykłym po-

rządku. Kandydaci nie biorą udziału w procesji, zajmują przygotowane dla nich miejsce poza 

prezbiterium. 

204. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

205. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opiekun 

służby liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy mają być włączeni do zespołu służby 

liturgicznej. 

Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia. Teraz przyjmują-

cych błogosławieństwo można wezwać po imieniu. Wówczas każdy wywołany odpowiada: 

Jestem. 

I czyni krok naprzód. 
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206. Następnie opiekun służby liturgicznej dokonuje krótkiej prezentacji kandydatów, tymi 

lub podobnymi słowami /prezentacja winna zawsze kończyć się prośbą o błogosławieństwo 

dla kandydatów i o włączenie ich do grona pełniących służbę w liturgii: 

Czcigodny Ojcze, zebrani tu nasi bracia (i siostry), po odpowied-

nim przygotowaniu, proszą o przyjęcie ich do zespołu liturgicznego, 

który wybrali, by w nim dojrzewać duchowo i posługiwać braciom 

przez udzielenie im błogosławieństwa Bożego. 

Po prezentacji przewodniczący zwraca się do kandydatów mówiąc: 

Drodzy bracia (i siostry)! 

Wyrażam radość, że pragniecie włączyć się do służby liturgicznej 

naszej parafii. Przed wami trud formacji w jednym z zespołów litur-

gicznych istniejących w naszej wspólnocie. Ceńcie sobie tę zaszczyt-

ną służbę i dziękujcie Chrystusowi Panu za to, że was do niej powo-

łuje. Wykonując powierzone wam czynności, pamiętajcie, że sam 

Bóg jest blisko i wspiera was. Służcie Mu więc z wiarą i miłością, bo 

bez tego nie można się Jemu podobać. Naśladujcie Chrystusa Pana, 

waszego Mistrza, którego umiłowanymi sługami jesteście, abyście 

otrzymali jeszcze większe łaski i innych pociągali do Boga. 

A teraz wobec zgromadzonej wspólnoty wyznajcie, jakie są wasze 

postanowienia. Pytam każdego (i każdą) z was: 

Czy chcesz posługiwać w świętym zgromadzeniu liturgicznym, aby 

przez to służyć Kościołowi i przyczyniać się do jego wzrostu? 

Wybrani: Chcę. 

Celebrans: Czy chcesz jednoczyć się z Chrystusem w jego Naj-

świętszej Ofierze i naśladować Go w codziennym życiu? 

Wybrani: Chcę.  
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Modlitwa błogosławieństwa 

207. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił wezwanych tu 

członków służby liturgicznej. 

Przyjmujący błogosławieństwo klękają, wszyscy stoją i modlą się przez chwilę w milczeniu. 

Przewodniczący odmawia modlitwę: 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swojej dobroci udzielasz nam 

darów Ducha Świętego, wysłuchaj nasze modlitwy i w swojej łaska-

wości pobło†gosław tych, którzy pragną włączyć się w posługiwa-

nie służby liturgicznej naszej wspólnoty. Spraw, aby chętnie i z wia-

rą podjęli trud formacji. Niech przyjęte błogosławieństwo umocni 

ich na drodze formacji oraz podejmowanych zadań w wybranym 

przez nich zespole posługiwania, by mogli lepiej zrozumieć potrój-

ne posłannictwo Chrystusa i Kościoła, a znak, który dziś otrzymują, 

niech przypomina im o Twojej miłości i podjętych przez nich zobo-

wiązaniach. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 

208. Przewodniczący kropi wodą błogosławioną nowych członków zespołów liturgicznych 

oraz znaki, które każdy z nich otrzyma. 

209. Nowi członkowie wstają i otrzymują stosowny znak (i strój). Następnie zajmują swoje 

miejsca poza prezbiterium. 

210. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WSPÓLNE 

DLA DOROSŁYCH PODEJMUJĄCYCH RÓŻNE FUNKCJE 

211. Po odpowiednim przygotowaniu wszystkiego, co potrzebne do uroczystego spra-

wowania Mszy św., celebracja rozpoczyna się procesją przez kościół do ołtarza w zwykłym 

porządku. 

212. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

213. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opiekun 

służby liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy mają być pobłogosławieni do pełnienia 

na stałe powierzonej im funkcji liturgicznej. 

Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia. Teraz przyjmują-

cych błogosławieństwo można wezwać po imieniu. Wówczas każdy wywołany odpowiada: 

Jestem. 

I czyni krok naprzód. 

214. Następnie opiekun służby liturgicznej dokonuje krótkiej prezentacji kandydatów, tymi 

lub podobnymi słowami: 

Czcigodny Ojcze, w imieniu tych kandydatów proszę o umocnienie 

ich błogosławieństwem Bożym, by wytrwali w wiernym pełnieniu 

powierzonych im na stałe funkcji liturgicznych i nieustannie trosz-

czyli się o rozwój duchowy. 

215. Po prezentacji przewodniczący zwraca się do kandydatów mówiąc: 

Drodzy członkowie służby liturgicznej! 

Po odpowiedniej formacji i wieloletniej służbie w zespole liturgicz-

nym pragniecie jeszcze bardziej zaangażować się w święte posłu-

giwanie podejmując na stałe powierzone wam zadania i wyrażając 

gotowość gorliwego dążenia do świętości (można wymienić poszczególne 

grupy posługujących, np.  Są wśród was lektorzy, psałterzyści, odczytują-
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cy wezwania modlitwy powszechnej, komentatorzy, akolici, przy-

noszący dary, pełniący służbę ładu, kantorzy, członkowie scholi 

i chóru). 

Ceńcie sobie tę zaszczytną służbę i dziękujcie Chrystusowi Panu za 

to, że was do niej powołuje. Wykonując powierzone wam czynno-

ści, pamiętajcie, że sam Bóg jest blisko i wspiera was swoją łaską. 

Służcie Mu więc z wiarą i miłością, bo bez tego nie można się Jemu 

podobać. Naśladujcie Chrystusa Pana, waszego Mistrza, którego 

umiłowanymi sługami jesteście, abyście otrzymali jeszcze większe 

łaski i innych pociągali do Boga. Przed wami dalsza formacja w ze-

społach służby liturgicznej, która jeszcze bardziej przybliży was do 

Boga i Jego królestwa. 

A teraz wobec zgromadzonej wspólnoty wyznajcie, jakie są wasze 

postanowienia. Pytam każdego (i każdą) z was: 

Czy chcesz w dalszych latach swego życia posługiwać w świętym 

zgromadzeniu liturgicznym, podejmując zadania, które zostały ci 

powierzone? 

Wybrani: Chcę. 

Celebrans: Czy chcesz nieustannie rozwijać się duchowo, jedno-

cząc się coraz bardziej z Chrystusem i stając się Jego świadkiem 

wobec innych ludzi? 

Wybrani: Chcę. 

Modlitwa błogosławieństwa 

216. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił wezwanych tu 

członków służby liturgicznej. 
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Jeżeli błogosławieństwo udzielane jest, według sugestii Dyrektorium Duszpasterstwa Służby 

Liturgicznej, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, poprzedza je hymn O stworzycielu Duchu, 

przyjdź! 

Po ewentualnym odśpiewaniu hymnu przyjmujący błogosławieństwo klękają, wszyscy stoją 

i modlą się przez chwilę w milczeniu. Przewodniczący odmawia modlitwę: 

Wszechmogący Boże, Ty rządzisz i kierujesz światem, wysłuchaj 

nasze modlitwy i w swojej łaskawości pobło†gosław tych, którzy 

po ukończeniu formacji podstawowej pragną na stałe posługiwać 

w zgromadzaniu liturgicznym. Spraw, aby ugruntowani w wierze 

i odważni w dawaniu świadectwa podjęli formację stałą członków 

służby liturgicznej. Niech przez przyjęte błogosławieństwo wy-

trwale służą innym ludziom tym charyzmatem, który otrzymali od 

Boga, a znak, który dziś otrzymują, niech przypomina im o Twojej 

miłości i podjętych przez nich zobowiązaniach. Przez Chrystusa, 

Pana naszego. 

W: Amen. 

217. Przewodniczący kropi wodą błogosławioną członków zespołów liturgicznych oraz 

znaki, które każdy z nich otrzyma. 

218. Nowi członkowie wstają i otrzymują stosowny znak. Następnie zajmują swoje miejsca 

poza prezbiterium. 

219. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

INNE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 

ANIMATORÓW LITURIGCZNYCH 

Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, nr 134-137 

„Zaleca się, aby animatorzy, po ukończeniu kursu i wykazaniu się odpowiednimi umiejęt-

nościami, byli pobłogosławieni przez biskupa do spełniania swoich zadań. Podejmują oni 

trudne i odpowiedzialne obowiązki. Przez systematyczne spotkania z podopiecznymi po-

magają im coraz bardziej zbliżać się do Boga i coraz lepiej służyć ludziom. Tym zaś, którzy 

przeżywają formację stałą, pomagają wytrwać w powołaniu i dążeniu do świętości” (DDSL, 

nr 136). 

220. Po odpowiednim przygotowaniu wszystkiego, co potrzebne do uroczystego spra-

wowania Mszy św., celebracja rozpoczyna się procesją przez kościół do ołtarza w zwykłym 

porządku. Kandydaci idą w procesji za starszymi ministrantami a przed ustanowionymi 

lektorami i akolitami Po dojściu do ołtarza i wykonaniu należnych znaków czci wszyscy 

zajmują wyznaczone miejsca. 

221. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

222. Po homilii wszyscy siadają. Diakon, ewentualnie duszpasterz odpowiedzialny za for-

mację animatorów liturgicznych wzywa otrzymujących błogosławieństwo mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy mają być pobłogosławieni do pełnienia 

funkcji animatora. 

Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia. Teraz przyjmujący 

błogosławieństwo wezwani są po imieniu z podaniem parafii pochodzenia. Każdy wywołany 

odpowiada: 

Jestem. 

I czyni krok naprzód. 

223. Po zakończeniu prezentacji następuje dialog między duszpasterzem służby liturgicz-

nej a celebransem. 

Duszpasterz służby liturgicznej mówi: 
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Czcigodny Księże Biskupie, w imieniu tych kandydatów proszę 

o dopuszczenie ich do pełnienia funkcji animatora liturgicznego 

we wspólnocie parafialnej oraz o udzielenie im błogosławieństwa 

Bożego. 

Biskup pyta: 

Czy są świadomi zadań, jakie należą do animatora liturgicznego 

i potrafią je pełnić? 

Duszpasterz służby liturgicznej: 

Zostali o tym pouczeni. Po ukończeniu przewidzianej dla nich for-

macji uważam, że są przygotowani do pełnienia tej funkcji. 

224. Biskup zwraca się do kandydatów z krótkim pouczeniem: 

Drodzy kandydaci! Otrzymacie dziś błogosławieństwo do dobre-

go pełnienia funkcji animatora liturgicznego. Waszym zadaniem 

będzie troska o formację liturgiczną dzieci, młodzieży i dorosłych, 

którą będziecie prowadzić we wspólnocie pod kierunkiem waszych 

duszpasterzy. Bądźcie dla swoich podopiecznych przykładem gor-

liwej modlitwy, umiłowania Eucharystii i braterskiej miłości. Uka-

zujcie im ideały ewangeliczne i wspierajcie ich całym sercem, aby 

kroczyli drogą wskazaną przez Chrystusa. 

A teraz wobec zgromadzonej wspólnoty wyznajcie, jakie są wasze 

postanowienia. Pytam każdego (i każdą) z was: 

Czy chcesz pełnić funkcję pomocnika animatora liturgicznego lub 

ceremoniarza pełniąc wiernie powierzone ci zadania? 

Wybrani: Chcę. 

Celebrans: Czy chcesz coraz lepiej poznawać tajemnicę zbawienia 

uobecnianą w liturgii i zawsze trwać w zjednoczeniu z Chrystusem? 
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Wybrani: Chcę. 

Modlitwa błogosławieństwa 

225. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił wezwanych tu kan-

dydatów na animatorów liturgicznych. 

Przyjmujący błogosławieństwo klękają, wszyscy stoją i modlą się przez chwilę w milczeniu. 

Przewodniczący odmawia modlitwę: 

Boże, nasz Ojcze i Nauczycielu Ty wielokrotnie pouczałeś swój lud 

przez proroków, by mogli zbliżyć się do Ciebie i zrealizować po-

wołanie do świętości, pobło†gosław tych wybranych do pełnienia 

funkcji animatora liturgicznego. Umocnij ich darami Ducha Świę-

tego, aby troszcząc się o formację liturgiczną w swoich wspólnotach, 

coraz bardziej zbliżali się do Ciebie i swoim życiem dawali przykład 

wiary chrześcijańskiej, a znak, który dziś otrzymują, niech przypo-

mina im o Twojej miłości i podjętych przez nich zobowiązaniach. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 

226. Przewodniczący kropi wodą błogosławioną nowych animatorów liturgicznych oraz 

znaki, które każdy z nich otrzyma. 

227. Nowi członkowie wstają i otrzymują stosowny znak. Następnie zajmują swoje miejsca. 

228. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO CEREMONIARZY 

Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, nr 138-142 

„Po ukończeniu kursu i odpowiedniej weryfikacji ceremoniarze otrzymują błogosławieństwo 

do spełniania swojej funkcji. Zaleca się, aby obrzędowi przewodniczył biskup. Wyprasza on 

dla tych, którzy podejmują odpowiedzialne zadania w celebracjach liturgicznych, potrzebne 

łaski” (DDSL, nr 140). 

229. Po odpowiednim przygotowaniu wszystkiego, co potrzebne do uroczystego spra-

wowania Mszy św., celebracja rozpoczyna się procesją przez kościół do ołtarza w zwykłym 

porządku. Kandydaci idą w procesji za starszymi ministrantami a przed ustanowionymi 

lektorami i akolitami Po dojściu do ołtarza i wykonaniu należnych znaków czci wszyscy 

zajmują wyznaczone miejsca. 

230. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

231. Po homilii wszyscy siadają. Diakon, ewentualnie duszpasterz odpowiedzialny za for-

mację ceremoniarzy wzywa otrzymujących błogosławieństwo mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy mają być pobłogosławieni do pełnienia 

funkcji ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym. 

Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia. Teraz przyjmujący 

błogosławieństwo wezwani są po imieniu z podaniem parafii pochodzenia. Każdy wywołany 

odpowiada: 

Jestem. 

I czyni krok naprzód. 

232. Po zakończeniu prezentacji następuje dialog między duszpasterzem służby liturgicz-

nej a celebransem. Duszpasterz służby liturgicznej mówi: 

Czcigodny Księże Biskupie, w imieniu tych kandydatów proszę 

o dopuszczenie ich do pełnienia funkcji ceremoniarza w zgroma-

dzeniu liturgicznym oraz o udzielenie im błogosławieństwa Bożego. 

Biskup pyta: 

Czy są świadomi zadań, jakie należą do ceremoniarza i potrafią je 

pełnić? 



87 

 

 

Duszpasterz służby liturgicznej: 

Zostali o tym pouczeni. Po ukończeniu przewidzianej dla nich for-

macji uważam, że są przygotowani do pełnienia tej funkcji. 

233. Biskup zwraca się do kandydatów z krótkim pouczeniem: 

Drodzy kandydaci! Od wielu lat służycie Bogu i Kociołowi. Peł-

nicie tę służbę zarówno w celebracjach liturgicznych jak i w co-

dziennym życiu. W ostatnim czasie podjęliście przygotowanie do 

pełnienia funkcji ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym. 

To ważna i odpowiedzialna funkcja. Kościół bardzo pragnie, aby 

każda celebracja była sprawowana w sposób godny i piękny, a słu-

dzy ołtarza pełnili swoje czynności w należytym porządku i zgod-

nie z przepisami liturgicznymi. Wam zostaje powierzona troska o to, 

aby w taki właśnie sposób przygotowywać poszczególne celebracje 

i czuwać nad nich przebiegiem. Starajcie się powierzone wam zada-

nie wykonywać z należytym szacunkiem na większą chwałę Bożą 

i ku wzrostowi wiary zgromadzonych wiernych. 

A teraz wobec zgromadzonej wspólnoty wyznajcie, jakie są wasze 

postanowienia. Pytam każdego (i każdą) z was: 

Czy chcesz pełnić funkcję ceremoniarza troszcząc się o przygoto-

wanie celebracji liturgicznych i czuwając nad ich sprawowaniem 

zgodnym z przepisami Kościoła? 

Wybrani: Chcę. 

Celebrans: Czy chcesz coraz lepiej poznawać tajemnicę zbawie-

nia uobecnianą w liturgii i zawsze trwać w zjednoczeniu z Chry-

stusem? 

Wybrani: Chcę. 
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Modlitwa błogosławieństwa 

234. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił wezwanych tu kan-

dydatów na ceremoniarzy. 

Przyjmujący błogosławieństwo klękają, wszyscy stoją i modlą się przez chwilę w milczeniu. 

Przewodniczący odmawia modlitwę: 

Boże, źródło światłości i dobroci, Ty namaściłeś Jezusa Chrystusa 

na Arcykapłana Nowego Przymierza, który przez tajemnicę chrztu 

włączył nas w swoje święte kapłaństwo, abyśmy w ten sposób re-

alizowali powołanie do zjednoczenia z Tobą i służby ludziom. Po-

bło†gosław tych wybranych do pełnienia funkcji ceremoniarzy. 

Spraw, aby troszcząc się o piękno liturgii i czerpiąc z niej treści dla 

swojego życia, coraz bardziej zbliżali się do Ciebie i swoim życiem 

dawali przykład wiary chrześcijańskiej, a znak, który dziś otrzymu-

ją, niech przypomina im o Twojej miłości i podjętych przez nich 

zobowiązaniach. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 

235. Przewodniczący kropi wodą błogosławioną nowych ceremoniarzy oraz znaki, które 

każdy z nich otrzyma. 

236. Nowi członkowie wstają i otrzymują stosowny znak. Następnie zajmują wyznaczone 

miejsca. 

237. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 

ANIMATORÓW LITURGICZNYCH I CEREMONIARZY 

Jeśli kurs animatorów i ceremoniarzy kończy się w tym samym czasie, można sprawować 

jeden obrzęd, w czasie którego obydwie grupy posługujących otrzymają błogosławieństwo. 

238. Po odpowiednim przygotowaniu wszystkiego, co potrzebne do uroczystego spra-

wowania Mszy św., celebracja rozpoczyna się procesją przez kościół do ołtarza w zwykłym 

porządku. Kandydaci idą w procesji za starszymi ministrantami a przed ustanowionymi 

lektorami i akolitami Po dojściu do ołtarza i wykonaniu należnych znaków czci wszyscy 

zajmują wyznaczone miejsca. 

239. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

240. Po homilii wszyscy siadają. Diakon, ewentualnie duszpasterz odpowiedzialny za for-

mację animatorów i ceremoniarzy wzywa otrzymujących błogosławieństwo mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy mają być pobłogosławieni do pełnienia 

funkcji animatorów liturgicznych i ceremoniarzy. 

Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia. Teraz przyjmujący 

błogosławieństwo wezwani są po imieniu z podaniem parafii pochodzenia. Każdy wywołany 

odpowiada: 

Jestem. 

I czyni krok naprzód. 

241. Po zakończeniu prezentacji następuje dialog między duszpasterzem służby liturgicz-

nej a celebransem. Duszpasterz służby liturgicznej mówi: 

Czcigodny Księże Biskupie, w imieniu tych kandydatów proszę 

o dopuszczenie ich do pełnienia funkcji animatora liturgicznego 

lub ceremoniarza. 

Biskup pyta: 

Czy są świadomi zadań, jakie do nich należą i potrafią je pełnić?  
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Duszpasterz służby liturgicznej: 

Zostali o tym pouczeni. Po ukończeniu przewidzianej dla nich for-

macji uważam, że są przygotowani do pełnienia tej funkcji. 

242. Biskup zwraca się do kandydatów z krótkim pouczeniem: 

Drodzy kandydaci! Od wielu lat służycie Bogu i Kociołowi. Pełnicie 

tę służbę zarówno w celebracjach liturgicznych jak i w codziennym 

życiu. W ostatnim czasie część z was przygotowywała się do pełnie-

nia funkcji animatora liturgicznego, inni zaś do zadań ceremoniarza. 

Obydwie funkcje są potrzebne we wspólnocie gromadzącej się na 

Eucharystii. Niezbędna jest formacja wiernych do świadomego, 

czynnego i owocnego uczestnictwa w liturgii. Zadanie to zostaje 

powierzone w szczególny sposób animatorom. Konieczne jest tak-

że dobre przygotowanie samych celebracji i czuwanie nad tym, aby 

wszystkie funkcje były sprawowane pięknie i zgodnie z przepisami 

liturgicznymi. To zadanie powierzamy ceremoniarzom. Starajcie 

się powierzone wam funkcje wykonywać z należytym szacunkiem 

na większą chwałę Bożą i ku wzrostowi wiary zgromadzonych 

wiernych. 

A teraz wobec zgromadzonej wspólnoty wyznajcie, jakie są wasze 

postanowienia. Pytam każdego (i każdą) z was: 

Czy chcesz pełnić funkcję animatora liturgicznego lub ceremonia-

rza pełniąc wiernie powierzone ci zadania? 

Wybrani: Chcę. 

Celebrans: Czy chcesz coraz lepiej poznawać tajemnicę zbawie-

nia uobecnianą w liturgii i zawsze trwać w zjednoczeniu z Chry-

stusem? 

Wybrani: Chcę. 
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Modlitwa błogosławieństwa 

243. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił wezwanych tu kan-

dydatów na animatorów liturgicznych i ceremoniarzy. 

Przyjmujący błogosławieństwo klękają, wszyscy stoją i modlą się przez chwilę w milczeniu. 

Przewodniczący odmawia modlitwę: 

Boże, źródło światłości i dobroci, Ty namaściłeś Jezusa Chrystusa 

na Arcykapłana Nowego Przymierza, który przez tajemnicę chrztu 

włączył nas w swoje święte kapłaństwo, abyśmy w ten sposób re-

alizowali powołanie do zjednoczenia z Tobą i służby ludziom. 

Pobło†gosław tych wybranych, którym powierzamy funkcję ani-

matora liturgicznego oraz tych, którzy mają podjąć zadania ceremo-

niarzy. Spraw, aby gorliwie poznając misterium liturgii, troszczyli się 

o jej dobre przygotowanie, a czerpiąc z niej treści dla swojego życia, 

coraz bardziej zbliżali się do Ciebie, dając swoim życiem przykład 

wiary chrześcijańskiej. Niech znak, który dziś otrzymują, przypo-

mina im o Twojej miłości i podjętych przez nich zobowiązaniach. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 

244. Przewodniczący kropi wodą błogosławioną nowych animatorów i ceremoniarzy oraz 

znaki, które każdy z nich otrzyma. 

245. Nowi członkowie wstają i otrzymują stosowny znak. Następnie zajmują swoje miejsca. 

246. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 

 



 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KANTORÓW 

ORGANISTÓW I ZAKRYSTIANÓW 

„Kościół nie przewiduje dziś ustanawiania na stałe mężczyzn i kobiet do posługi kantora, 

dyrygenta chóru czy organisty. Ze względu jednak na rangę funkcji, jaką te osoby spełniają 

w liturgii i całym życiu wspólnoty, a także dla wyraźniejszego podkreślenia, że nie jest to 

tylko „zatrudnienie” w parafii lub „występ” w liturgii, lecz funkcja liturgiczna będąca służbą 

świętemu misterium, należy dążyć do tego, aby osoby, spełniające warunki do pełnienia tych 

zadań w liturgii, otrzymywały uroczyste błogosławieństwo udzielone przez biskupa. Nie 

będzie to ustanowienie do posługi, ale uroczyste błogosławieństwo do dobrego spełniania 

funkcji” (DDSL, nr 144). 

„Główną racją udzielanego błogosławieństwa jest wyproszenie u Boga potrzebnych łask 

i równocześnie potwierdzenie przez Kościół, że dana osoba dobrze rozeznała swoje powołanie 

i zostaje „posłana” do wspólnoty, by zgodnie ze swoim charyzmatem służyć Bogu i ludziom. 

Dopuszczenie do takiego błogosławieństwa wymaga odpowiednich kwalifikacji muzycznych, 

a samo błogosławieństwo jest przypieczętowaniem długiej niekiedy drogi człowieka do tego, 

aby godnie służyć swoim talentem Bogu i ludziom” (DDSL, nr 145). 

247. Po odpowiednim przygotowaniu wszystkiego, co potrzebne do uroczystego spra-

wowania Mszy św., celebracja rozpoczyna się procesją przez kościół do ołtarza w zwykłym 

porządku. 

248. Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie. 

249. Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Diakon, ewentualnie opiekun 

służby liturgicznej wzywa otrzymujących błogosławieństwo mówiąc: 

Niech przystąpią ci, którzy mają być pobłogosławieni do pełnienia 

funkcji kantora (organisty, dyrygenta chóru kościelnego, zakrystiana). 

Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia. Teraz przyjmujący 

błogosławieństwo wezwani są po imieniu. Wówczas każdy wywołany odpowiada: 

Jestem. 

I czyni krok naprzód. 

250. Następnie opiekun służby liturgicznej dokonuje krótkiej prezentacji kandydatów, tymi 

lub podobnymi słowami: 
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Czcigodny Ojcze, w imieniu tych kandydatów proszę o umocnienie 

ich błogosławieństwem Bożym, aby godnie pełnili powierzone im 

zadania. 

251. Po prezentacji kandydatów przewodniczący zwraca się do nich słowami: 

Drodzy bracia (i siostry)! 

Po odpowiedniej formacji i zdobyciu odpowiednich umiejętności 

pragniecie podjąć służbę w czasie świętej liturgii. Jest to szczególna 

służba. Kościół nazywa ją świętą. Wymaga więc nie tylko ciągłe-

go doskonalenia posiadanych przez was umiejętności, lecz także 

wielkiej troski o czyste serce i wytrwałego dążenia do pełnego zjed-

noczenia z Chrystusem. Zostanie wam powierzona szczególna od-

powiedzialność za przebieg świętej liturgii. Jako kantorzy (organiści, 

dyrygenci chórów) będziecie się troszczyć o muzykę i śpiew, które są 

integralną częścią każdej celebracji liturgicznej. (Jako zakrystianie 

będziecie się troszczyć o miejsce celebracji i wszystkie potrzebne do 

niej przedmioty). 

Ceńcie sobie tę zaszczytną służbę i dziękujcie Chrystusowi Panu za 

to, że was do niej powołuje. Wykonując powierzone wam czynno-

ści, pamiętajcie, że sam Bóg jest blisko i wspiera was swoją łaską. 

Służcie Mu więc z wiarą i miłością, bo bez tego nie można się Jemu 

podobać. Naśladujcie Chrystusa Pana, waszego Mistrza, którego 

umiłowanymi sługami jesteście, abyście otrzymali jeszcze większe 

łaski i innych pociągali do Boga. 

A teraz wobec zgromadzonej wspólnoty wyznajcie, jakie są wasze 

postanowienia. Pytam każdego (i każdą) z was: 

Czy chcesz służyć Bogu i ludziom w celebracjach liturgicznych peł-

niąc zadania kantora (organisty, dyrygenta chóru, zakrystiana)? 
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Wybrani: Chcę. 

Celebrans: Czy chcesz nieustannie rozwijać się duchowo, jedno-

cząc się coraz bardziej z Chrystusem i stając się Jego świadkiem 

wobec innych ludzi? 

Wybrani: Chcę. 

Modlitwa błogosławieństwa 

252. Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tych wybranych do 

pełnienia szczególnych zadań w liturgii. 

Przyjmujący błogosławieństwo klękają, wszyscy stoją i modlą się przez chwilę w milczeniu. 

Przewodniczący odmawia modlitwę: 

Wszechmogący Boże, Ty rządzisz i kierujesz światem, wysłuchaj 

nasze modlitwy i w swojej łaskawości pobło†gosław tych, których 

wezwałeś, aby w liturgii pełnili powierzone im zadania. Niech przez 

przyjęte błogosławieństwo wytrwale służą innym ludziom tym cha-

ryzmatem, który otrzymali od Ciebie, a znak, który dziś otrzymują, 

niech przypomina im o Twojej miłości i podjętych przez nich zobo-

wiązaniach. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen. 

253. Przewodniczący kropi wodą błogosławioną członków zespołów liturgicznych oraz 

znaki, które każdy z nich otrzyma. 

254. Nowi członkowie wstają i otrzymują stosowny znak. Następnie zajmują swoje miejsca. 

255. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle. 
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STRÓJ I ZNAKI SŁUŻBY LITURGICZNEJ 

256. Błogosławieństwa udzielane członkom służby liturgicznej łączą się z przekazaniem im 

odpowiedniego stroju i znaków. Dlatego konieczne jest przypomnienie przepisów Kościoła, 

dotyczących szat liturgicznych. 

a. „W Kościele, który jest Ciałem Chrystusa, nie wszyscy członkowie pełnią jedna-

kowe czynności. To zróżnicowanie funkcji w sprawowaniu Eucharystii ukazuje się 

zewnętrznie przez różnorodność szat liturgicznych. Dlatego szaty te powinny być 

znakiem funkcji właściwej każdemu z posługujących. Poza tym szaty liturgiczne 

winny podkreślać piękno świętych czynności. Szaty, jakie mają ubierać kapłani, 

diakoni, a także pełniący posługi świeccy, przed oddaniem do użytku liturgicznego 

mogą zostać pobłogosławione zgodnie z obrzędem podanym w Rytuale Rzym-

skim”10. 

b. „Szatą liturgiczną wspólną dla wszystkich szafarzy wyświęconych i ustanowionych 

jakiegokolwiek stopnia jest alba, przepasana na biodrach paskiem, jeżeli nie jest 

uszyta w taki sposób, że przylega do ciała nawet bez paska. Jeżeli alba nie osłania 

dokładnie zwykłego stroju koło szyi, przed przywdzianiem alby należy nałożyć hu-

merał. Alby nie można zastępować komżą, nawet nałożoną na sutannę, wtedy gdy 

wkłada się ornat lub dalmatykę albo gdy zamiast ornatu czy dalmatyki używa się 

samej stuły”11. 

c. „Akolici, lektorzy oraz inni świeccy usługujący mogą ubierać się w albę albo w inną 

szatę prawnie zatwierdzoną dla danego kraju przez Konferencję Episkopatu”12. 

d. „Świeckim nigdy nie wolno przyjmować funkcji diakona lub kapłana lub nakładać 

ich szat albo innych do nich podobnych”13. 

e. „Nikt z posługujących, nie ubrany w szaty liturgiczne albo w sutannę i komżę lub 

w inny prawem zatwierdzony strój, nie może wchodzić do prezbiterium podczas 

sprawowania świętych obrzędów”14. 

257. Konferencja Episkopatu Polski na 346. Zebraniu Plenarnym w Częstochowie przyję-

ła w dniu 27 listopada 2008 roku Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej, a na 356. 

Zebraniu Plenarnym w Przemyślu w dniach 14-15 października 2011 roku zatwierdziła 

Obrzędy błogosławieństw służby liturgicznej. Dokumenty te określają zasady formacji służby 

liturgicznej oraz podają wskazania dotyczące stroju posługujących w liturgii. W niniejszej 

księdze zasady te są określone bardziej szczegółowo. W czasie udzielania błogosławieństwa 

posługującym w liturgii należy im przekazywać następujące elementy stroju liturgicznego: 

  

                                              
10 Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (skrót OWMR) 335. 
11 OWMR 336. 
12 OWMR 339. 
13 Instrukcja Redemptionis Sacramentum, 153. 
14 Caeremoniale Episcoporum, 50. 
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f. Rozpoczynającym formację dzieciom wręczany jest znaczek kandydata lub kandy-

datki. 

g. Młodsi ministranci, w czasie błogosławieństwa, otrzymują komżę, sutankę (nazy-

waną także inaczej) i kapturek (pelerynkę) oraz znaczek młodszych ministrantów. 

Młodsi członkowie scholi otrzymują znaczek dla nich przeznaczony. Mogą również 

otrzymać specjalny strój scholi (jeśli jest taka praktyka we wspólnocie) 

h. Starsi ministranci otrzymują albę oraz znaczek starszych ministrantów. Starsi człon-

kowie scholi znaczek starszych członków scholi. 

i. Lektorzy, komentatorzy, czytający wezwania modlitwy powszechnej, zarówno mę-

skiej jak i żeńskiej służby liturgicznej otrzymują krzyż lektorski (odpowiedni dla 

stopnia zaangażowania w służbę lektora). 

j. Akolici, przygotowujący dary ofiarne i pełniący służbę ładu otrzymują krzyż posłu-

gujących przy ołtarzu i darach ofiarnych (odpowiedni dla stopnia zaangażowania 

w swoją służbę). 

k. Psałterzyści, zarówno z męskiej jak i żeńskiej służby liturgicznej, a także członkowie 

scholi lub chóru oraz kantor, organista i dyrygent chóru, otrzymują krzyż posługu-

jących przez śpiew (odpowiedni dla stopnia zaangażowania w tę służbę). 

l. Pomocnik ceremoniarza otrzymuje pas (cingulum) koloru srebrnego, a ceremoniarz 

pas (cingulum) koloru złotego. Wraz z pasem otrzymują oni także krzyż ceremo-

niarza. Jest to krzyż z pasyjką, różniący się od krzyży noszonych przez innych po-

sługujących. 

m. Pomocnik animatora liturgicznego otrzymuje pas (cingulum) koloru srebrnego, 

a animator liturgiczny pas (cingulum) koloru złotego. Wcześniej, po ukończeniu 

odpowiedniej formacji, otrzymali srebrny lub złoty krzyż, zgodnie z rodzajem 

i stopniem pełnionej przez nich funkcji liturgicznej (słowo, czyn, śpiew). 

258. W wielu diecezjach istnieją mocno zakorzenione tradycje, dotyczące stroju litur-

gicznego. Mogą być one zachowane na podstawie odpowiedniego dekretu biskupa miejsca, 

potwierdzającego te zwyczaje. Duszpasterze służby liturgicznej nie mogą sami wprowadzać 

nowych zwyczajów dotyczących posługiwania w liturgii. 
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ZNAKI DLA DZIECI I GIMNAZJALISTÓW 
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KRZYŻE DLA MŁODZIEŻY 

w kolorze srebra 

  



101 

 

 

KRZYŻE DLA DOROSŁYCH 

W kolorze złota 
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OSÓB 

WYZNACZONYCH JEDNORAZOWO DO PEŁNIENIA 

FUNKCJI LITURGICZNYCH 

„Funkcje liturgiczne, które nie są właściwe dla kapłana lub diakona i o których jest mowa 

wyżej (nry 100-106), proboszcz lub rektor kościoła może powierzyć także odpowiednio 

przygotowanym wiernym świeckim poprzez liturgiczne błogosławieństwo lub upoważnie-

nie przekazane na określony czas” (OWMR 107). 

Gdy we wspólnocie przeżywana jest szczególna uroczystość, np. odpust parafialny lub wizy-

tacja biskupa, duszpasterze proszą wiernych świeckich o spełnienie określonej funkcji, np.: 

Czytanie słowa Bożego, przyniesienie darów ofiarnych czy odczytanie wezwania modlitwy 

powszechnej. Jeśli osoba ta nie jest członkiem zespołu liturgicznego, wypada udzielić jej 

błogosławieństwa do godnego spełniania powierzonych jej zadań. Można to uczynić wtedy, 

gdy tę osobę się wyznacza do spełniania funkcji lub też bezpośrednio przed rozpoczęciem 

celebracji. 

256. Osoba, której powierzono spełnianie funkcji liturgicznej: 

Pobłogosław mnie, Ojcze, abym godnie wypełnił powierzone mi 

zadanie w czasie świętej liturgii. 

lub: 

Pobłogosław mnie, Ojcze. 

257. Kapłan wypowiada modlitwę błogosławieństwa posługując się jedną z poniższych 

formuł: 

Miłosierny Bóg, który w liturgii uobecnia dla nas święte tajemnice 

zbawienia, niech napełni cię Duchem Świętym, abyś przez Niego 

prowadzony(a), z wiarą i miłością spełniał(a) powierzone ci zada-

nia. Niech cię błogo†sławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch 

Święty. 

albo (błogosławieństwo dla osób mających czytać słowo Boże) 
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Wszechmogący Bóg, który objawia nam siebie w swoim Synu, Je-

zusie Chrystusie, niech ci udzieli swojego błogo†sławieństwa, abyś 

godnie czytał Jego słowo i wprowadzał je w codzienne życie. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. 

albo (błogosławieństwo dla osób mających przynieść dary ludu Bożego) 

Boże, nasz Stwórco i Ojcze, z Twojej Opatrzności ziemia wydaje 

plony, a człowiek wykonuje pracę, dzięki której się rozwija i zdoby-

wa środki do życia. Racz pobłogo†sławić tych, którzy w czasie litur-

gii mają przynieść do Ciebie owoc ziemi i naszej pracy. Napełnij ich 

swoim Duchem, aby tę świętą czynność spełniali z wiarą i miłością. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

258. Przyjmując błogosławieństwo czyni znak krzyża i odpowiada: 

Amen. 
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