
Arcykonfraternia św. Szczepana 

Ceremonia przyjęcia Służących przy Ołtarzu.

Po Credo (jeśli ceremonia jest podczas Mszy św.) kandydaci klękają  
na  posadzce  twarzą  do  ołtarza  w  prezbiterium.  Ksiądz  staje  na  
stopniu  skierowany  twarzą  do  nich.  Dwóch  ministrantów  staje  w 
pobliżu, trzymając odznaki na tacce i wodę święconą.

V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

      R.  Qui fecit coelum et terram.
            Który stworzył niebo i ziemię.

Błogosławieni, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie.



1. Jakże jest miłe mieszkanie Twoje, o Panie zastępów!
2. Serce moje i ciało
3. Nawet i wróbel znajduje schronienie,
4. U Twoich ołtarzy, Panie zastępów,
5. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie!
6. Ci także szczęśliwi, którzy od Ciebie otrzymują pomoc, gdy świętą 

podróż odbyć zamierzyli w sercu. Idą przez dolinę zeschłą, a ona 
dla nich niby pełna źródeł,

7. Tak pielgrzymują ciągle z rosnącymi siły,
8. Panie zastępów, wysłuchaj mą prośbę,
9. Spojrzyj, obrońco nasz, Boże,
10. Zaiste, lepszy jeden dzień w przedsionkach Twoich,
11. Wolę stać przed progiem domu Boga mego,
12. Albowiem Bóg jest światłem i obroną,
13. On darów swoich nie odmawia tym, którzy chodzą w niewinności.
14. Chwała Ojcu i Synowi
15. jak była na początku, teraz i zawsze

1. Wzdycha i tęskni ma dusza do Pańskich przedsieni.
2. rwie się radośnie ku Bogu żywemu.
3. i gniazdko jaskółka dla piskląt swoich;
4. mój Królu i Boże!
5. Wszak ustawicznie mogą Ciebie chwalić.
6. urocza, jakby użyźnił ją deszczyk wiosenny.

7. aż Boga Najwyższego ujrzą na Syjonie.
8. usłysz mnie, o Boże Jakuba!
9. wejrzyj na oblicze Twego pomazańca.
10. niż innych tysiące.
11. niźli przebywać w pałacach grzeszników.
12. Pan nam użycza swej łaski i chwały.
13. O Panie zastępów, szczęśliwy człowiek, ktory ufa Tobie!
14. i Duchowi Świętemu,
15. i na wieki wieków. Amen.



Ant.                                          Antyfona    
Beati qui habitant in domo      Błogosławieni, którzy mieszkają w 
domo tua, Domine.                  domu Twoim, Panie.

Kyrie eleison, Christe              Panie zmiłuj się, Chryste zmiłuj się,
eleison, Kyrie eleison.             Panie zmiłuj się.
Pater noster (secreto)               Ojcze nasz (po cichu)
V. Et ne nos inducas in            W. I nie wódź nas na pokuszenie,
    tentationem,
R. sed libera nos a malo.         R. ale nas zbaw ode złego.
V. Domine, exaudi                  W. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej,
    orationem meam.
R. Et clamor meus ad              R. a wołanie moje niech do Ciebie
     te veniat.                                 przyjdzie. 

V. Dominus vobiscum.            W. Pan z wami.
R. Et cum spiritu tuo.              O. I z Duchem Twoim.

Oremus.
Deus, qui corda fidelium         Módlmy się.
Sancti Spiritus illustratione     Boże, któryś pouczył serca wiernych
docuisti, da nobis in eodem     światłem Ducha Świętego; daj nam
Spiritu recta sapere, et de        w tymże Duchu poznać co jest prawe
ejus semper consolatione         i jego pociechą zawsze się radować. 
gaudere.   

Actiones nostras, quaesumus   Prosimy Cię, Panie, uprzedzaj nasze 
Domine aspirando praeveni,    czyny Twoimi natchnieniami
et adjuvando prosequere          i towarzysz im Swoją pomocą;
ut cuncta nostra oratio et          niech każda nasza modlitwa i każda
operatio a te semper incipiat,   praca w Tobie ma swój początek 
et per te coepta finiatur.           i dla Twojej chwały się kończy.

Defende, quaesumus Domine   Prosimy Cię Panie, byś za 
beata Maria semper virgine      wstawiennictwem Najświętszej Maryi
intercedente, ab omni               Zawsze Dziewicy strzegł tę rodzinę 
adversitate familiam; et toto     od wszelkiej szkody i od sideł wroga
corde tibi prostratam ab            miłościwie raczył chronić tych, którzy
hostium propitius tuere             padają na twarz przed Tobą.
clementer insidiis.

Per Christum Dominum nostrum       Przez Chrystusa Naszego Pana.
R. Amen.                                            R. Amen.

Kapłan pyta kandydatów. Można to czynić grupowo.

Kapłan:      O co prosisz?
Kandydat:  O błogosławieństwo Boga Wszechmogącego i przyjęcie 
do Arcykonfraterni św. Szczepana dla służących przy ołtarzu.
Kapłan:      Czy przyrzekasz, że będziesz służył z szacunkiem oraz 
przestrzegał zasad Arcykonfraterni?
Kandydat:  Przyrzekam. Tak mi dopomóż Bóg.

Kandydat: Ofiaruję się Bogu Wszechmogącemu, Najświętszej Maryi 
zawsze  Dziewicy  i  naszemu  patronowi  św.  Szczepanowi  i 
przyrzekam służyć najlepiej jak umiem –  z szacunkiem, rozumnie i 
regularnie, dla chwały Boga i swego wiecznego zbawienia.



Błogosławieństwo odznak.

Oremus                                         Módlmy się.
Domine Deus virtutem                 Panie, Boże zastępów, dawco
bonorum largitor et                       wszystkiego dobra i każdego
te humiliter deprecamur et            błogosławieństwa, pokornie Cię
haec numismata bene + dicere      prosimy, abyś łaskawie raczył
et sancti + ficare digneris;             pobło + gosławić + i poświę + cić
suppliciter rogantes ut famuli       te odznaki. Prosimy Cię, aby
tui quieadem in notam                  służący Tobie, którzy chcą je nosić 
Altarem reverentur inserviendi     jako znak ich pobożnej służby
volunt induere, tibi officium         przy Twoim ołtarzu, mogli wiernie
pie et fideliter exequantur, et         i z szacunkiem spełniać ich
tandem ad te, coram Altari            obowiązki wobec Ciebie a w końcu
sublimi in Caelis, tuae glorie        otrzymać udział w Twej chwale
participes perveniant gaudentes.   i przyjść do Ciebie przed Twój
Qui vivis et regnas, etc.                 niebiański Ołtarz. Który żyjesz i
                                                      królujesz...     
R. Amen                                        O. Amen

Kapłan kropi odznaki wodą święconą.
Kandydaci teraz wstają i klękają na stopniu. Podczas nadawania 
odznaki ksiądz mówi:

Accipe signum aggregationis      Przyjmij znak twojego wstąpienia 
ad sodalitatem sancti Stphani,     do Arcykonfraterni św. Szczepana,
et eo jugiter interveniente,          abyś zawsze ciesząc się jego 
vitam sanctam ducere valeas.     wstawiennictwem prowadził święte
Amen.                                         życie. Amen.  

Po  przyjęciu  kandydaci  przyklękają  przed  Najświętszym 
Sakramentem  i  wracają  bokami  ołtarza  na  swoje  miejsca  na  
najniższy poziom lub na posadzkę prezbiterium.

Oremus                                        Módlmy się.
Domine Jesu Christi, qui             Panie Jezu Chryste, Ty przyszedłeś
venisti ministrari sed                   nie po to, aby Tobie służono, ale
ministrare, qui stans in virtus      aby służyć; Ty, który stojąc po
Dei dextera ostendisti beato        prawicy Boga ukazałeś świętemu
Stephano claritate fulgida           Szczepanowi blask Swej chwały,
admirabilem tuam gloriam,        daj sługom Swoim, aby wiernie
concede quaesumus, ministris    służąc przy Twym Świętym Ołtarzu,
tuis ut eadem fide qua ille, te      mogli wielbić Ciebie ukrytego
colant celatum in augusto           w Najświętszym Sakramencie z taką
Sacramento, dum sanctis            samą wiarą, z jaką wielbił Cię święty
altaribus tuis fideliter                  Szczepan. O Panie, rozpal me serce
subministrent, et accende           i umysł pragnieniem Twojej chwały.
corda eorum et mentes ad           Który żyjesz i królujesz przez 
amorem gratie tue.                      wszystkie wieki wieków.
Qui vivis et regnas, etc.   
Amen.                                         Amen.

Czyniąc znak krzyża nad nowo przyjętymi ministrantami, ksiądz mówi:

Bene + dicat vos Deus, et          Niech Bóg Ojciec, Syn Boży
custodiat corda vestra et            i Duch Święty błogo + sławi was
intelligentias vestras, Pater        i strzeże waszych serc i umysłów.
et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen                                         Amen.

Ksiądz kropi ministrantów wodą święconą, którzy wracają po tym na 
swoje miejsca w chórze.

Wszyscy zgromadzeni śpiewają hymn. 




