
                      
 
                 
 
                                                          CEREMONIA OBLACJI 
 
 
POWITANIE I PRZEMOWA PROWADZĄCEGO 
 
Pokój w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
 
Przyjdź Duchu Święty,  
Napełnij serca Twoich wiernych  
i zapal w nich ogień Twojej miłości.   
Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.  
 
O. I odnowisz oblicze ziemi. 
 
 
Modlitwa: 
 
Boże,Ty kierujesz życiem Twoich dzieci i oświecasz ich umysły światłem Ducha 
Świętego. Jako wspólnota uczniów Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa 
zainspirowana do naśladowania Go naukami naszego Ojca Świętego Benedykta 
zgromadzilismy się tutaj w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Otwórz nasze serca i 
umysły na wezwanie Jego Ewangelii i uczyń nas posłusznymi Jego zamiarom w 
naszym życiu. 
 
 
Pytania do nowicjuszy oblackich: 
 
Maksymilianie, zakończyłeś twój nowicjat w benedyktyńskiej wspólnocie oblatów 
Światowej  Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej. O co prosisz? 
 
Proszę o złożenie przyrzeczeń oblackich, w których zobowiązuję się do 
przestrzegania ducha Reguły i nauki Wspólnoty. 
 
P. Niech łaska i miłosierdzie Pana spoczną na tobie. 
 
Podczas nowicjatu studiowałeś Regułę i sposób życia benedyktyńskiej 
wspólnoty. Zrozumiałeś, że jest to Reguła współczucia i troski o innych oraz 
nieustannego poszukiwania Boga, w Chrystusie i przez Chrystusa. 
 
Poznałeś naukę naszej Wspólnoty i pogłębiłeś twoje zobowiązanie do kroczenia drogą 
medytacji chrześcijańskiej, budowania twojego życia na ubóstwie ducha i prostocie 
codziennej praktyki tej czystej modlitwy. 
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ODNOWA PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 
 
P. Czy wierzysz w Boga Ojca, Jego Syna i Ducha Świętego? 
 
R. Wierzę. 
 
(Oblat odpowiada "Tak" na następujące trzy pytania) 
 
 
Czy odnawiasz twoje przyrzeczenia chrztu świętego jako uczeń Chrystusa i 
przyrzekasz podążać za wezwaniem Ewangelii? 
 
Czy wyrzekasz się grzechu i oddajesz drodze prawdy? 
 
Czy zobowiązujesz się do wspierania rodziny ludzkiej w pokoju i miłości? 
 
 
Niech Bóg doprowadzi do końca dobre dzieło, które w tobie rozpoczął. Zapraszam cię 
teraz do złożenia przyrzeczenia oblata. 
 
 
 
PRZYRZECZENIE OBLACJI 
 
Prowadzący: 
 
W imieniu WCCM przyjmuję twoją oblację i witam cię we wspólnocie sióstr i braci 
benedyktyńskich OBLATÓW Światowej  Wspólnoty Medytacji 
Chrześcijańskiej. Niech Duch Święty, dawca mądrości i dobrej rady towarzyszy ci w 
drodze wiary, którą rozpocząłeś. 
 
Za każdym razem, ilekroć opowiadamy się za Chrystusem, czynimy nowy krok na 
drodze wiary. Niech miłująca mądrość świętego Benedykta i nauka naszej Wspólnoty 
będzie dla ciebie zawsze inspiracją i przewodnikiem w twojej pielgrzymce. 
 
Cała nasza Wspólnota przyrzeka ci wsparcie i miłość, gdziekolwiek będziesz. 
 
Niech ci, których napotkasz, doświadczą twojej współczującej służby, której ty 
poprzez twoją duchową rodzinę podczas tej ceremoni doświadczyłeś.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WRĘCZENIE KRZYŻA 
 

 
  
Święcę ten krzyż św. Benedykta w imię Ojca i Syna, i Ducha więtego. Niech noszenie 
tego krzyża zwiększy Twoja świadomość Bożej miłości Ciebie i pogłębia Twoją 
miłość do niego i wszystkich, których napotkasz. „Cóż dla nas milszego, bracia 
najdrożsi, nad ten Boży głos zaproszenia? 20 Oto w swej łaskawości Pan sam ukazuje 
nam drogę życia.” Reguła św. Benedykta,  Prolog 19, 20. 
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