
Modlitwa ministranta 

1. Spotkanie może odbywać się w salce. 

2. Cel spotkania: zaznajomienie ministrantów z modlitwą przed i po służbie, które każdy 

ministrant powinien znać na pamięć. Prowadzący spotkanie uczy ministrantów 

powitania ministranckiego oraz hymnu.  

3. Modlitwa na rozpoczęcie spotkania:  

Panie Jezu Chryste, wejrzyj na ministrantów, który chcą Ci ofiarnie służyć. Obdarz ich 

potrzebnymi łaskami, umacniaj ich wolę i udziel darów Ducha Świętego, aby potrafili jak 

najlepiej poznawać liturgię Kościoła.  

4. Formacja: 

Dziś powiem wam, jakie ministrant powinien znać modlitwy, nauczymy się hymnu 

ministranckiego i pozdrowienia. 

Przed każdą służbą przy ołtarzu ministranci odmawiają modlitwę, która jest skierowana do 

Boga, aby całym sobą byli oddani służbie Bożej i by nic ich nie rozpraszało. Ta modlitwa brzmi 

następująco: 

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”. 

Do Świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę 

skupienia, aby myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce 

moje oddane tylko Tobie.  Amen 

Po zakończeniu służby przy ołtarzu i powrocie do zakrystii ministranci odmawiają modlitwę 

po służeniu. Dziękują Bogu za możliwość służby ministranckiej. Ta modlitwa zawiera też 

prośbę, aby uczestnictwo w świętych czynnościach owocowało dobrymi czynami w życiu 

codziennym. Tekst tej modlitwy brzmi następująco: 

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony 

uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko 

drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen 

 



 

Oprócz tych modlitw istnieją także inne modlitwy przed i po służeniu, ułożone na poszczególne 

okresy liturgiczne, np. Na okres Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu czy okresu 

wielkanocnego. Bardzo często po powrocie do zakrystii kapłana z ministrantami, wszyscy 

mówią “Bogu niech będą dzięki”, co jest wyrazem podziękowania za możliwość sprawowania 

świętych czynności. 

 

Nauczymy się dzisiaj także powitania, którym ministrant, wchodząc do zakrystii, wita się z 

Panem Jezusem, kapłanem i kolegami.  

Ministrant mówi “Króluj nam, Chryste”, na co pozostali odpowiadają “zawsze i wszędzie”. 

 

Przy okazji różnych uroczystości ministranckich, będziemy też śpiewać hymn “Króluj nam, 

Chryste”, ponieważ królem każdej wspólnoty ministranckiej jest sam Chrystus. Pamiętajcie, że 

każdy hymn śpiewamy zawsze w postawie stojącej, wyrażając w ten sposób nasz szacunek 

wobec Boga.  



Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie 

to nasze rycerskie hasło. 

Ono nas zawsze prowadzić będzie 

i świecić jak słońce jasno. 

 

 

Naprzód przebojem młodzi rycerze 

Do walki z grzechem swej duszy 

Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty 

Z nim w bój nasz zastęp wyruszy. 

 

 

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie 

Podnosząc w góre swe czoła. 

Przed nami życie rozkwita w wiośnie 

Odważnie, bo Jezus woła. 

5. Na zakończenie spotkania można wspólnie odśpiewać hymn ministrancki. 

 


