
Modlitwy przed i po służeniu 

Przed służeniem  

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, 
by myśli moje były przy Tobie, 
by oczy moje były zwrócone na ołtarz, 
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen. 

Po służeniu  

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 

 

Modlitwy przed i po służeniu w różnych okresach roku liturgicznego 

 
ADWENT 
 
Przed Mszą Świętą  

Panie Jezu, ciemno teraz jest i zimno, gdy przychodzimy na Twoją świętą służbę. Ciemno i 
zimno było na świecie, zanim Ty przyszedłeś. Ciemno jest i zimno jeszcze dzisiaj tam, gdzie 
Ciebie nie ma. Przyjdź więc, Zbawicielu, i wejdź do serc wszystkich ludzi. Także do naszych 
serc przychodź ciągle od nowa, abyśmy wzrastali jako dzieci Boże. I niech przez tę służbę 
przy ołtarzu dusze nasze przygotują się na wielkie święto Twego narodzenia. Będziemy się 
starali służyć jak najlepiej. Amen 

Po Mszy Świętej  

Panie Jezu, chcemy teraz w ciągu dnia być posłuszni i pilnie sie uczyć jak wybrani do Twej 
świętej służby. Musimy wszystkim dawać dobry przykład. Byliśmy teraz tak blisko Ciebie 
przy ołtarzu i otrzymaliśmy Twoją łaskę. Chcemy o tym pamiętać przez cały dzień. 
Najświętsza Maryjo Panno, ku Twojej czci odprawia się teraz uroczyste roraty. Uproś nam 
łaskę, abyśmy się godnie przygotowali na święte narodzenia naszego Pana i Zbawiciela. 
Archaniele Gabrielu, naucz nas, jak mamy wykorzystać dla naszych dusz ten święty czas 
Adwentu. Amen. 

 
 



BOŻE NARODZENIE 
 
Przed Mszą Świętą  

Panie Jezu! Także i Ty byłeś kiedyś dzieckiem tak jak my. O tym chcemy ciągle pamiętać w 
okresie Bożego Narodzenia. Jak chętnie służymy Ci teraz! Tak, jak Twoja Droga Matka Cię 
obsługiwała, jak święty Józef Cię ochraniał, jak pastuszkowie i Trzej Mędrcy ze Wschodu 
oddali Ci pokłon, tak samo chcemy i my teraz sprawować naszą służbę z serdeczną miłościąi 
troskliwością, i z pełnym czci uwielbieniem. Albowiem Ty, Małe Dzieciątko, jesteś naszym 
Panem i Bogiem. Amen. 

Po Mszy Świętej  

Panie Jezu, Ty przyszedłeś jako dziecko na świat i stałeś się człowiekiem, abyśmy stali się 
dziećmi Bożymi, Twoje życie w nas wzrastało i potężnie się rozwijało. Albowiem jako dzieci 
Boże nie możemy stać w miejscu, lecz musimy ciągle wzrastać w latach mądrości, a 
zwłaszcza łasce Bożej. Kochana Matko Jezusa, bądź także naszą Matką. Amen. 

 
WIELKI POST 
 
Przed Mszą Świętą  

Panie jezu, w tym świętym czasie Wielkiego Postu chcę służyć Ci lepiej niż zwykle. Obiecuję 
Ci, że nie będę się rozglądał ciekawie po kościele, ale będę uważał dokładnie na to, co mam 
czynić i odpowiadać. Chcę spełniać swą służbę przed Tobą, a w czasie niej chcę także modlić 
się za naszą parafię, za Ojczyznę, święty Kościół, który jest Twoim królestwem na ziemi! 
Archaniele Michale! Pomóż mi spełnić moją służbę przy ołtarzu tak dzielnie, jak Ty spełniasz 
swą służbę u tronu Najwyższego. Amen. 

Po Mszy Świętej  

Panie Jezu! Teraz zakończyłem moją zaszczytną służbę przy Tobie. Ale w ciągu dnia moi 
rodzice, nauczyciele oraz dzieci w szkole poznać mają z mego zachowania się, że rano stałem 
bliżej Ciebie niż inni. Proszę Cię, abyś raczył powołać kogoś z nas, Twoich małych sług, do 
stałej służby Twojej jako kapłana. Albowiem dziś zwłaszcza potrzeba Twemu Kościołowi 
wielu dzielnych kapłanów. Archaniele Michale, Stróżu Kościoła Chrystusowego, naucz nas 
ofiarności i dzielności w służbie Chrystusa. Amen. 

 
CZAS WIELKANOCNY 
 
Przed Mszą Świętą  

Panie Jezu, w tym czasie Wielkanocnym służymy Ci ze szczególną radością. Albowiem Ty 
powstałeś z martwych, zwyciężyłeś grzech, szatana i śmierć. W Tobie i my zwyciężymy 
wszystko, co jest złe i niskie, a po świętym życiu chrześcijańskim kiedyś z Tobą 
zmartwychwstaniemy. Dlatego cieszymy się tak w tym czasie i służymy Ci piękniej i 
pogodniej niż zwykle. Maryjo, Matko Boża, udziel mi swej radości wielkanocnej i módl się 
za nami. Amen. 



Po Mszy Świętej  

Panie Jezu, bądź nadal przez cały dzień z nami, jak iegdyś po zmartwychwstaniu przez 40 dni 
z wielką miłością nawiedziłeś swoich Apostołów, aby ich pocieszyć i pokrzepić pokojem i 
radością swojej bliskości. I my potrzebujemy Twojej bliskości i pomocy, abyśmy zawsze 
pogodnie i mężnie walczyli o Twoje królestwo, za Twój święty Kościół i w tej walce stawali 
sie z dnia na dzień silniejsi, dzielniejsi. Amen. 

 
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO I CZAS ZWYKŁY 
 
Przed Mszą Świętą  

Panie Jezu Chryste, Ty kiedyś wrócisz na ziemię, aby zebrać żniwo dusz dla nieba. Z ołtarza 
codziennie promieniujesz słońcem łaski na rolę serc Twoich wiernych, a my, ministranci, 
stoimy tak blisko tego słońca. Niech więc dusze nasze dojrzewają do nieba w tym śłońcu. 
Chcemy też pomagać jako mali pracownicy w Twej winnicy, aby żniwo Twoje dojrzewało i 
było bogate. Jesteśmy dumni ze swej służby i chcemy ją dobrze sprawować. Amen. 

Po Mszy Świętej  

Panie Jezu, prosimy Cię po tej Mszy świętej, pozwól jednemu z nas zostać kapłanem. 
Powiedziałeś przecież sam: "Żniwo jest wielkie, lecz robotników mało". Powołaj, kogo 
chcesz, a my wszyscy chcemy pozostać przez całe życie wiernymi i dzielnymi pracownikami 
w winnicy Twego Kościoła. Chcemy być uczciwymi ludźmi, którym można zawsze zaufać, i 
dobrymi chrześcijanami. Archaniele Michale, Ty kiedyś w wielkim dniu żniwa pójdziesz 
przed Panem, gdy w swej chwale powróci. Prosimy Cię, Aniele sądu, bądź teraz Aniołem, 
którym nas chroni i za nas walczy. Amen. 

 


