
OBRZĘD WEZWANIA PO IMIENIU 

(Obrzęd ma miejsce w czasie Mszy Świętej – od momentu kolekty do końca modlitwy powszechnej) 

 

KOLEKTA 

LITURGIA SŁOWA 

HOMILIA 

Okolicznościowa homilia powinna oprócz kandydatów uwzględniać także całą wspólnotę wiernych, 
tak aby i oni starając się dawać dobry przykład, razem z wezwanymi zaczęli się przygotowywać do 
przeżycia Triduum Paschalnego. 

 

PRZEDSTAWIENIE KANDYDATÓW 

Po homilii kapłan kierujący formacją deuterokatechumenalną przedstawia biskupowi kandydatów 
tymi lub podobnymi słowami: 

Czcigodny ojcze, wkrótce nadejdą uroczystości paschalne i dlatego obecni tu 
członkowie formacji deuterokatechumenalnej Ruchu  Światło-Życie, ufający 
łasce Bożej oraz wspomagani modlitwami i przykładem wspólnoty, pokornie 
proszą, aby po odpowiednim przygotowaniu przedstawiono ich do uroczystej 
odnowy przyrzeczeń sakramentu chrztu. 

Biskup odpowiada: 

Niechaj ci, którzy zostają wezwani, przystąpią razem ze swoimi animatorami. 

Wówczas wzywa się imiennie każdego z kandydatów, który wraz z animatorem występuje naprzód 
i zatrzymuje się przed celebransem. Jeżeli jest większa liczba uczestników, dokonuje się 
równoczesnego przedstawienia wszystkich. Robią to np. zainteresowani animatorzy. Wskazane jest. 
jeszcze przed wspólnymi obrzędami odprawili oni jakieś nabożeństwo i podczas. niego imiennie 
wezwali swoich kandydatów. 

Biskup przemawia do uczestników tymi lub podobnymi słowami  

Święty Kościół Boży pragnie teraz upewnić się, czy ci kandydaci są 
odpowiednio przygotowani, aby ich włączyć do grona tych, którzy podczas 
najbliższych uroczystości paschalnych mają uroczyście odnowić 
sakramentalne przymierze chrztu. 



Biskup zwraca się do animatorów: 

Proszę was, animatorzy, abyście dali świadectwo: Czy oni wiernie słuchali 
słowa Bożego, które głosi Kościół? 

Animatorzy: Tak, słuchali wiernie. 

Biskup: Czy zaczęli gorliwiej służyć Bogu, zachowując przyjęte słowo? 

Animatorzy: Tak, zaczęli służyć Bogu. 

Biskup: Czy włączyli się w braterską wspólnotę i uczestniczyli w modlitwach ? 

Animatorzy: Tak, włączyli się. 

Następnie, zależnie od okoliczności, biskup pyta wszystkich zgromadzonych, czy zgadzają się z 
opinią animatorów. 

 

DIALOG Z KANDYDATAMI 

Biskup: Zwracam się teraz do was, umiłowani kandydaci. Wasi animatorzy 
wydali o was dobre świadectwo. Wspólnota Kościoła zaufała ich zdaniu 
i w imię Chrystusa powołuje was do odnowy paschalnych sakramentów. Już 
długo słuchaliście głosu Chrystusa, dzisiaj zaś macie dać odpowiedź wobec 
Kościoła i wyjawić wasze pragnienie. 

Biskup: Czy pragniecie uroczyście odnowić przymierze z naszym Panem 
Jezusem Chrystusem zawarte w sakramencie chrztu? 

Kandydaci: Pragniemy. 

Biskup: Przypomnijcie zatem swój chrzest i podajcie imiona, wpisane do 
księgi ochrzczonych. 

Kandydaci wraz z animatorami podchodzą do biskupa i przekazują swoje świadectwa chrztu. 
Wpisanie imienia może się odbyć w różny sposób. Kandydat sam wpisuje imię albo mówi je głośno, 
a wpisuje animator lub inny delegat wspólnoty. Jeżeli jest bardzo dużo kandydatów, można spis 
imion podać biskupowi, wypowiadając takie lub podobne słowa: 

Oto imiona tych, którzy proszą o dopuszczenie do odnowy przymierza chrztu. 

Podczas wpisywania imion powinien być wykonywany odpowiedni śpiew, np. Ps 16[ 15]. 

 



POTWIERDZENIE WEZWANIA 

Po wpisaniu imion biskup krótko wyjaśnia obecnym znaczenie tego obrzędu, a następnie zwraca się 
do wybranych i wypowiada następujące słowa:  

Biskup: Jesteście wezwani, aby w najbliższą Wigilię Paschalną uroczyście 
odnowić przyrzeczenia sakramentu chrztu świętego. 

Wezwani: Bogu niech będą dzięki. 

Biskup: Teraz zaś zarówno wy sami, jak i my wszyscy musimy współpracować 
z łaską Bożą, abyście Bogu, który pozostaje wierny udzielonemu powołaniu, 
mogli okazać waszą wierność i wielkodusznie zdążać do pełnej prawdy 
waszego wybrania. 

Następnie biskup zwraca się do animatorów i zachęca ich tymi lub podobnymi słowami: 

Biskup: Drodzy animatorzy, w Panu powierzono wam tych wezwanych, 
o których złożyliście świadectwo. Swoją pomocą i przykładem prowadźcie ich 
do braterskiej wspólnoty Kościoła. 

Potem biskup prosi ich, aby położyli rękę na ramieniu wezwanych, których przyjęli: 

Biskup: Na znak waszej gotowości połóżcie rękę na ramieniu wezwanych. 

 

MODLITWA ZA WEZWANYCH 

Następnie wspólnota modli się tymi lub podobnymi słowami: 

Biskup: Drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy Wielki Post, podczas którego 
przygotowujemy się do przeżycia zbawczych misteriów Męki i 
Zmartwychwstania. Wezwani, których prowadzimy do odnowy przyrzeczeń 
paschalnych sakramentów, oczekują przykładu naszej odnowy. Błagajmy więc 
Pana za nich i za siebie, abyśmy pobudzeni przez obustronny przykład 
nawrócenia, stali się godni łask paschalnych. 

Lektor: Wołajmy do Boga: Wysłuchaj nas, Panie. 

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie. 

Lektor: Błagajmy Boga, aby kandydaci, pamiętając o dniu swojego chrztu, na 
wieki zachowali wdzięczność za błogosławieństwo otrzymane z niebios. 



Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie. 

Lektor: Błagajmy Boga, aby dobrze korzystając z czasu, podjęli trud 
wyrzeczenia i razem z nami prowadzili dzieło uświęcenia. 

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie. 

Lektor: Błagajmy Boga, aby animatorzy umieli szukającym ukazywać słodycz 
Bożego słowa oraz pokazywali jak w życiu prywatnym i społecznym należy 
przestrzegać zasad Ewangelii. 

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie. 

Lektor: Błagajmy Boga, aby ich rodziny nie stwarzały im żadnych przeszkód, 
ale raczej wspomagały w pójściu za tchnieniem Ducha Świętego. 

Wszyscy: Wysłuchaj nas Panie.  

Lektor: Błagajmy Boga, aby w Okresie Wielkiego Postu nasze zgromadzenie 
jaśniało pełnią miłości i wytrwania w modlitwie. 

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie. 

Lektor: Błagajmy Boga, aby ludzie wątpiący zaufali Chrystusowi i 
niezwłocznie włączyli się do naszej braterskiej wspólnoty. 

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie. 

Do powyższych wezwań dodaje się zwykłe prośby za potrzeby Kościoła i całego świata 

Biskup wyciąga ręce nad wybranymi i kończy wezwania modlitwą: 

Biskup: Wszechmogący Ojcze, Ty pragniesz wszystko odnowić w Chrystusie 
i pociągasz ludzi do Niego. Kieruj tymi wezwanymi przez Kościół i spraw, 
aby dochowując wierności, otrzymanemu powołaniu, włączeni do królestwa 
Twojego Syna i naznaczeni znamieniem Ducha Świętego przez łaskę otrzymali 
to, czego nie mogli osiągnąć mocą sil przyrodzonych. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. 

Wszyscy: Amen. 

 

CREDO 

(Następnie rozpoczyna się przygotowanie ołtarza. Dalej Eucharystię sprawuje się jak zwykle) 
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