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Słowo wstępne  
Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego,  

Prymasa Polski

Gniezno, dnia 1 maja 2011 r.

Drodzy Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej!

Minęło dwadzieścia lat od rozpoczęcia posługi nad-
zwyczajnych szafarzy Komunii świętej w archidiecezji 
gnieźnieńskiej. Powołanie świeckich mężczyzn do tej 
posługi przez kard. Józefa Glempa jest owocem II So-
boru Watykańskiego i II Archidiecezjalnego Kongresu 
Eucharystycznego, który odbył się w 1990 roku.

W naszej archidiecezji posługę tę pełni obecnie 
około stu mężczyzn w wieku od 25 do 65 lat, z różnych 
parafii. Dzięki Waszej posłudze wielu chorych może 
częściej przystępować do stołu eucharystycznego. Je-
steście również dużą pomocą przy udzielaniu Komunii 
świętej, gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych 
w kościołach parafialnych.

Ta wieloletnia posługa nadzwyczajnych szafarzy Ko-
munii świętej pozwala dobrze ocenić realizację wskazań 



II Soboru Watykańskiego w tym zakresie i podziękować 
zarówno Wam, Drodzy Szafarze, jak i wszystkim, którzy 
przez stałą formację, rekolekcje i spotkania dla nadzwy-
czajnych szafarzy Komunii świętej przyczyniają się do 
lepszego, pobożniejszego, świadomego przeżywania 
i pełnienia tej posługi.

W roku beatyfikacji Jana Pawła II życzę wszystkim 
nadzwyczajnym szafarzom Komunii świętej, abyście – 
wzorem błogosławionego Jana Pawła II – swoją posługą 
przyczyniali się do większej chwały Bożej i wzrastali 
w osobistej relacji z Chrystusem Eucharystycznym. 
Niech dzięki także Waszej posłudze jak największa 
liczba wiernych doświadczy, że „Eucharystia (…) jest 
chlebem łamanym, który dając życie wieczne (por. 
J 6,33), otwiera ludzi na wielką nadzieję” (Jan Paweł II, 
Orędzie na światowy Dzień Misyjny 2005).

Z serca wszystkim Wam błogosławię.

arcybiskup 
Metropolita Gnieźnieński, 

prymas polski
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Wskazania Konferencji Episkopatu Polski 
odnośnie do posługi  

nadzwyczajnego szafarza Komunii  
św. z dnia 9 marca 2006 r. 

Uwzględniając rozwój posługi nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii świętej w diecezjach polskich oraz 
postanowienia II polskiego Synodu plenarnego, gdzie 
dla stałego akolity podany jest niższy wiek dopuszczenia 
do tej posługi, oraz biorąc pod uwagę głosy biskupów 
i przedłożenie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów, Konferencja Episkopatu Polski określa, 
co następuje:
1. Biskupi diecezjalni mogą upoważnić mężczyzn, 

a także siostry zakonne i niewiasty życia konsekro-
wanego w wieku 25 do 65 lat do posługi nadzwy-
czajnego szafarza Komunii świętej.

2. Kandydaci powinni odznaczać się zaangażowaniem 
w życie Kościoła, wzorowym życiem moralnym oraz 
poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych.

3. Kandydat winien znać podstawowe prawdy katechi-
zmowe oraz najważniejsze zagadnienia teologicz-
no-liturgiczne. Szczegółowe zagadnienia wylicza 
instrukcja dotycząca formacji nadzwyczajnych sza-
farzy Komunii świętej. W zależności od miejscowych 
warunków biskup może polecić kandydatowi udział 
w kursie teologicznym lub zażądać egzaminu.
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4. Biskup diecezjalny upoważnia do posługi nadzwy-
czajnego szafarza na jeden rok kandydata, którego 
poleca ksiądz proboszcz.

5. Przed upoważnieniem kandydata zaleca się odpra-
wienie trzydniowych rekolekcji albo dnia skupienia.

6. Szafarz nadzwyczajny wykonuje swoją posługę 
wtedy, gdy liczba kapłanów wobec komunikujących 
jest za mała. Może on w ramach ważności upoważ-
nienia świadczyć pomoc na terenie całej diecezji; 
poza diecezją na stałe może to czynić tylko za zgodą 
ordynariusza tamtej diecezji.

7. Szafarz nadzwyczajny może, za wiedzą księdza 
proboszcza, zanieść Komunię świętą do domów 
tylko osobom, których odpowiedni stan duchowy 
jest znany, zachowując przepisy liturgiczne.

8. Szafarz nadzwyczajny podczas pełnienia tej posługi 
w czasie Mszy św. winien być ubrany w albę, a jeśli 
trzeba przepasany cingulum. Pełniąc swą posługę 
poza Mszą św., może nosić zwykłe ubranie. Siostry 
zakonne spełniają posługę nadzwyczajnego szafarza 
w swoim stroju zakonnym, a osoby życia konsekro-
wanego w swoim stroju.

9. Braci zakonnych obowiązują te same postanowienia. 
Wyższy przełożony zakonów kleryckich zwraca się 
do biskupa diecezjalnego o udzielenie pozwolenia na 
wykonywanie posługi w kościołach diecezji dla nad-
zwyczajnych szafarzy przez siebie ustanowionych.

10. Posługa szafarza jest bezinteresowna. W sytuacji 
uzasadnionej może przysługiwać zwrot kosztów 



przejazdu lub rekompensata, o ile wskutek wyko-
nywania posługi uszczupliły się dochody w pracy 
zawodowej szafarza.

11. W nadzwyczajnych sytuacjach celebrans może usta-
nowić ad casum nadzwyczajnego szafarza Komunii 
świętej zgodnie z tekstem zawartym w Mszale rzym-
skim dla diecezji polskich na str. 6*.

12. Szczegółowe wskazania odnośnie do przygotowania 
i stałej formacji nadzwyczajnych szafarzy Komunii 
świętej znajdują się w osobnej instrukcji.

+ Abp Józef Michalik
Przewodniczący Konferencji  

Episkopatu polski

+ Bp Stefan Cichy
Przewodniczący Komisji Episkopatu

ds. Kultu Bożego  
i Dyscypliny Sakramentów

Warszawa, dnia 9 marca 2006 r.
335. Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu polski
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Modyfikacja instrukcji 
w sprawie formacji 

i sposobu wykonywania posługi 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. 

z dnia 22 czerwca 1991 r.

Posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. 
ustanowioną instrukcją Immensae caritatis (29.01.1973) 
Konferencja Episkopatu Polski wprowadziła w dniu 
2 maja 1990 roku i „określiła warunki, według których 
biskupi diecezjalni w Polsce mogą zastosować kan. 910 
i 230 KPK, czyli powołać nadzwyczajnych szafarzy 
Komunii świętej”.

W dniu 9 marca 2006 r. zostały przyjęte Wskazania 
Konferencji Episkopatu Polski wprowadzające kilka 
zmian w sprawie pełnienia posługi przez nadzwyczaj-
nych szafarzy Komunii św.

W związku z nowymi dokumentami Stolicy Apo-
stolskiej wydanymi w ostatnim okresie, Konferencja 
Episkopatu wprowadza modyfikacje w sprawie formacji 
i posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

I. Formacja nadzwyczajnych  
szafarzy Komunii św.

Zgodnie z zaleceniem soborowej konstytucji o liturgii 
świętej wszystkie osoby pełniące funkcje liturgiczne należy 
starannie wychować „w duchu liturgii oraz przygotować je 
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do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania 
przysługujących im czynności” (KL nr 29).

W poszczególnych diecezjach – zależnie od miejsco-
wych warunków – program formacyjny nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii św. może być w różny sposób realizo-
wany. Różnorodność form kształcenia powinna jednak 
uwzględniać niżej podaną problematykę. 

 Kurs przygotowawczy

Czas trwania kursu i inne szczegóły organizacyjne 
określa każda diecezja w zależności od miejscowych 
warunków. Kurs przygotowawczy winien jednak 
uwzględniać niżej podany program szkoleniowy, obej-
mujący wykłady i ćwiczenia praktyczne.

Nadzwyczajny szafarz Komunii św. powinien znać 
podstawowe prawdy katechizmowe oraz najważniejsze 
zagadnienia teologiczno-liturgiczne. Prawdy te należy 
podać z uwzględnieniem kontekstu egzystencjalnego, 
ich związku z życiem codziennym i wpływem na rozwój 
duchowości chrześcijańskiej. Podczas kursu przygoto-
wawczego należy omówić następujące zagadnienia:
a) Właściwe rozumienie liturgii; znaczenie liturgii 

w życiu Kościoła, miejscowej wspólnoty parafialnej 
i w życiu osobistym.

b) Różne sposoby obecności Chrystusa w liturgii: 
w zgromadzeniu liturgicznym, w osobie odprawiają-
cego kapłana, w słowie Bożym, Eucharystii i innych 
znakach sakramentalnych.
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c) Teologia zgromadzenia liturgicznego i podział funk-
cji; udział świeckich w liturgii.

d) Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.: 
znaczenie, przygotowanie, upoważnienie biskupa, 
prawa i obowiązki.

e) Chrześcijański wymiar niedzielnego świętowania, 
uzasadnienie niedzielnego uczestnictwa we mszy 
św.: współczesne możliwości i zagrożenia.

f) Podstawowe zagadnienia z teologii Eucharystii: Pa-
miątka, Ofiara, Uczta: czynne, świadome i owocne 
uczestnictwo; struktura Mszy św. i jej ważniejsze 
elementy (śpiewy, czytania, modlitwy, obrzędy).

g) Warunki owocnego przyjmowania i godnego udzie-
lania Komunii św.

h) Pobożność eucharystyczna i kult Chrystusa Pana 
w Najświętszym Sakramencie poza Mszą św.

i) Czynności nadzwyczajnych szafarzy podczas Mszy 
św. i zanoszenie Komunii św. chorym; duszpaster-
stwo chorych w parafii i szpitalach.

j) Świadomość chrzcielna i znaczenie pokuty w życiu 
chrześcijanina.

k) Świeccy w życiu Kościoła.
l) Znaczenie modlitwy i różne jej formy; elementy 

Liturgii Godzin.
Każdemu spotkaniu formacyjnemu winny towarzy-

szyć ćwiczenia praktyczne. Wskazane byłoby, aby każdy 
dzień szkolenia rozpoczynał się lub kończył Mszą św., 
z możliwie pełnym udziałem służby liturgicznej, w tym 
również pomocników udzielania Komunii św. Ponadto 
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w programie dnia powinien być przewidziany czas na 
wspólne odmówienie części Liturgii Godzin.

 Stała formacja

Kurs przygotowawczy zasadniczo winien mieć 
charakter wprowadzający. Dopiero stała systematyczna 
formacja pozwoli nadzwyczajnym szafarzom Komunii 
św. lepiej zrozumieć znaczenie ich posługi, jej wpływ 
na głębię wiary i jakość życia z wiary, a także zdynami-
zuje ich działalność apostolską w parafii. Stała formacja 
pomocników Komunii św. winna odbywać się zarówno 
na poziomie parafialnym, jak i ponadparafialnym lub 
ogólnodiecezjalnym.

Proboszcz parafii odpowiedzialny jest za właściwy 
rozwój i formację służby liturgicznej swojej parafii. 
Również nadzwyczajni szafarze Komunii św. powinni 
mieć swoje regularne spotkania modlitewno-formacyjne 
miesięczne lub kwartalne, z jednej lub kilku parafii.

Innym sposobem stałej formacji mogą być, orga-
nizowane przez diecezjalną komisję liturgiczną, In-
stytuty pastoralne lub referaty kurialne, okresowe dni 
skupienia lub trzydniowe rekolekcje, przeprowadzone 
przed upoważnieniem lub przed każdorazowym jego 
przedłużeniem. 

Dalszej formacji służą także pielgrzymki nadzwy-
czajnych szafarzy Komunii św. na Jasną Górę lub do 
innego sanktuarium.



Program stałej formacji powinien obejmować pro-
blematykę teologiczno-pastoralną. Pożyteczna będzie 
wymiana doświadczeń, dotyczących przede wszystkim 
udzielania Komunii św. chorym i związanych z tym 
odwiedzinami domowymi. Wskazywać należy również 
na inne możliwości pracy apostolskiej w parafii, m.in. 
praca w grupach młodzieżowych, pomoc w duszpaster-
stwie stanowym i młodzieżowym, pomoc w katechezie 
i przygotowaniu sakramentalnym przed I Komunią św., 
bierzmowaniem i zawarciem małżeństwa, a także ak-
tywna działalność w pracy charytatywnej lub w innych 
przedsięwzięciach duszpasterskich.

Stałą formację nadzwyczajnych szafarzy Komunii 
św. należy zlecić diecezjalnej komisji liturgicznej lub 
specjalnie do tego celu mianowanemu duszpasterzowi. 
Do ich zadań winna należeć organizacja kursów przygo-
towawczych i innych spotkań modlitewno-formacyjnych 
o zasięgu ponadparafialnym, a także troska o literaturę 
i materiały szkoleniowe, np. książki, skrypty, instrukcje, 
kasety video itp.

Koszty związane z kursem przygotowawczym i stałą 
formacją pokrywają parafie.
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II. Posługa nadzwyczajnych  
szafarzy Komunii św.

Nadzwyczajny szafarz Komunii św. pełni posługę 
podczas Mszy św. lub poza nią.

 Posługa podczas Mszy św.

Nadzwyczajni szafarze pomagają w rozdawaniu 
Komunii św. w różnych sytuacjach: gdy przystępuje do 
niej większa liczba wiernych, przy braku szafarzy, albo 
gdy szafarze ci są zajęci innymi czynnościami duszpa-
sterskimi lub gdy udzielanie Komunii św. utrudnia im 
stan zdrowia albo podeszły wiek. Poza przypadkami 
choroby lub niedołężności odprawiający kapłan, a także 
koncelebransi, nie mogą wyręczać się posługą pomoc-
ników, sami nie rozdzielając Komunii św.

Liczba nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. zale-
żeć powinna od wielkości parafii i ilości odprawianych 
Mszy św. Nadzwyczajny szafarz powinien usługiwać 
zasadniczo podczas jednej Mszy św. w ciągu dnia i mieć 
możliwość zastępstwa w wypadku choroby lub wyjazdu 
poza parafię.

Przed Mszą św. nadzwyczajni szafarze powinni przy-
gotować naczynia z hostiami do konsekracji i ustawić je 
na kredensie. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzym-
skiego nr 85 zaleca konsekrować hostie do Komunii św. 
na każdej Mszy św.: „Jest bardzo pożądane, aby wierni 
podobnie jak kapłan, który jest do tego zobowiązany, 
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przyjmowali Ciało Pańskie z hostii konsekrowanych 
w czasie danej Mszy świętej, a w przewidzianych przy-
padkach (por. nr 283) przystępowali do kielicha. Dzięki 
temu Komunia święta ukaże się także przez znaki jako 
uczestnictwo w aktualnie sprawowanej Ofierze”. Gdy 
nie ma innych ministrantów, oni też zanoszą je na ołtarz 
w czasie przygotowywania darów.

Nadzwyczajni szafarze Komunii św. ubrani w alby 
zajmują miejsce w prezbiterium lub tam, gdzie znajdują 
się inne osoby pełniące funkcje liturgiczne. W żadnym 
przypadku nadzwyczajni szafarze nie powinni podczas 
Mszy św. znajdować się w zakrystii.

Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego posta-
nawia w p. 162: „W rozdawaniu Komunii świętej mogą 
kapłanowi pomagać inni obecni prezbiterzy. Jeśli ich 
nie ma, a liczba przystępujących jest znaczna, kapłan 
może wezwać do pomocy szafarzy nadzwyczajnych, to 
jest ustanowionego obrzędem akolitę lub także innych 
wiernych, którzy zostali do tego prawnie upoważnieni. 
W razie potrzeby kapłan może jednorazowo upoważnić 
do rozdawania Komunii świętej odpowiednich wier-
nych”. Upoważnienie to może być udzielone w przy-
padku, kiedy tej posługi nie może spełniać ustanowiony 
nadzwyczajny szafarz Komunii św.

Szafarze ci przystępują do ołtarza dopiero po przy-
jęciu Komunii św. przez kapłana i z jego rąk otrzymują 
naczynia zawierające postacie eucharystyczne, które 
będą rozdawać wiernym.
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Liturgiczną funkcję nadzwyczajny szafarz Komunii 
św. wykonuje w następujący sposób:

Po przyjęciu Ciała i Krwi Pańskiej kapłan podaje 
Komunię św. nadzwyczajnemu szafarzowi. Wypada, aby 
udzielił mu jej pod obiema postaciami przez zanurzenie 
albo przez bezpośrednie picie z kielicha. Następnie podaje 
nadzwyczajnemu szafarzowi naczynie z komunikantami 
i razem z nim przystępuje do rozdzielania Komunii św. 
W przypadku rozdzielania Komunii św.: również z na-
czynia znajdującego się w tabernakulum przynosi je na 
ołtarz prezbiter w czasie śpiewu Baranku Boży, wyjąt-
kowo czyni to nadzwyczajny szafarz. Nadzwyczajny 
szafarz udzielając Komunii św. „ukazuje nieco uniesioną 
Hostię, mówiąc: Ciało Chrystusa. Przystępujący do Ko-
munii świętej odpowiada: Amen i przyjmuje Najświętszy 
Sakrament do ust lub, jeśli jest to dozwolone, na dłoń” 
(OWMR nr 161).

Po zakończeniu udzielania Komunii św. kapłan i po-
mocnik wracają do ołtarza. Kapłan zanosi puszkę z Naj-
świętszym Sakramentem do tabernakulum, a następnie 
wraca do ołtarza i puryfikuje pateny i kielich. Jedynie 
w wyjątkowych wypadkach świecki pomocnik zanosi 
puszkę z Najświętszym Sakramentem do tabernakulum, 
wówczas przed zamknięciem drzwiczek przyklęka na 
jedno kolano i wraca na swoje miejsce. Jeśli zachodzi 
potrzeba, puryfikuje palce w naczyńku stojącym obok 
tabernakulum lub na kredensie. 

Nadzwyczajny szafarz może pomóc kapłanowi 
również podczas rozdawania Komunii św. pod obiema 
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postaciami, gdy jest ona udzielana w przypadkach prze-
widzianych przez prawo. Jeśli przyjmujący Komunię 
św. piją bezpośrednio z kielicha, wówczas pomocnik 
podaje kielich, mówiąc: „Krew Chrystusa”, przyjmujący 
odpowiada: „Amen”. Podczas picia z kielicha przyj-
mujący, jeśli potrzeba, „swymi rękami przysuwa sobie 
kielich do ust” (por. OWMR nr 266). Po przyjęciu Krwi 
Pańskiej nadzwyczajny szafarz ociera puryfikaterzem 
zewnętrzną stronę kielicha. Natomiast jeśli Komunii 
św. pod obiema postaciami udziela się przez zanurzenie, 
wówczas pomocnik trzyma kielich, a kapłan (lub drugi 
pomocnik) naczynie z hostiami i po zanurzeniu części 
hostii w kielichu podnosi ją, mówiąc: „Ciało i Krew 
Chrystusa”, przyjmujący odpowiada: „Amen”.

Zgodnie z zasadą podziału funkcji w zgromadzeniu 
liturgicznym nadzwyczajny szafarz Komunii św. nie 
powinien pełnić innych posług liturgicznych, np. lektora, 
komentatora itp. Inną funkcję może pełnić wyjątkowo, 
gdy brak właściwych osób i ich czynności musiałby 
wykonać odprawiający kapłan.

 Pomoc w zanoszeniu Komunii św. chorym poza 
Mszą św.

Do zasadniczych obowiązków nadzwyczajnego sza-
farza Komunii św. należy również pomoc w zanoszeniu 
jej chorym i niepełnosprawnym. Instrumentum laboris 
na Synod Biskupów poświęcony Eucharystii zaznacza, 
że nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. zachęca się, 
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by troszczyli się o osoby obłożnie chore i w podeszłym 
wieku, które nie mogą fizycznie uczestniczyć w liturgii 
eucharystycznej w kościele. Ich dobru może służyć, 
jak wskazują na to niektóre odpowiedzi, wykorzystanie 
środków społecznej komunikacji do transmisji Mszy św. 
i innych liturgii.

W większych parafiach mogą być nadzwyczajni sza-
farze wyłącznie do Komunii św. chorych. Obowiązują 
jednak wobec nich te same kryteria doboru i te same 
warunki przygotowania.

W ramach duchowego przygotowania nadzwyczajny 
szafarz powinien delikatnie zapytać chorego, czy prag-
nie przed Komunią św. przyjąć sakrament pokuty, jeśli 
tak, trzeba o tym powiadomić proboszcza. W czasie 
wizyty przygotowawczej, o ile zaistnieje taka potrzeba, 
należy poprosić domowników lub opiekunów chorego 
o odpowiednie przygotowanie mieszkania (stół nakryty 
białym obrusem, świece, krzyż, woda święcona, szklan-
ka czystej wody do puryfikacji lub podania choremu).

Celem podkreślenia związku Komunii św. chorego ze 
sprawowaniem Eucharystii przez wspólnotę parafialną 
wskazane jest, by przed końcowym błogosławieństwem 
kapłan przekazał chorym za pośrednictwem szafarzy 
specjalne pozdrowienie od wspólnoty, a nadzwyczajni 
szafarze otrzymywali Najświętszy Sakrament od cele-
bransa po obrzędzie rozesłania wiernych.

Nadzwyczajny szafarz zanosi Komunię św. do cho-
rego w specjalnie do tego celu wykonanym naczyniu 
umieszczonym w odpowiedniej bursie, którą zawiesza 



na szyi. Swoją posługę poza Mszą św. pomocnik pełni 
w ubraniu cywilnym, ale odświętnym i poważnym. Nio-
sący Komunię św. w drodze nie rozmawia, ale w modli-
tewnym skupieniu uwielbia swego pana i Boga.

Zwykły i skrócony obrzęd Komunii św. chorych 
udzielanej przez szafarza nadzwyczajnego znajduje się 
w księdze liturgicznej: Sakramenty chorych. Obrzędy 
i duszpasterstwo (wyd. drugie, Księgarnia św. Jacka, 
Katowice 2004, s. 54-63). Dodatkowe śpiewy, teksty 
modlitewne i czytania biblijne można odpowiednio do-
brać z tekstów liturgicznych danej niedzieli lub święta 
albo okresu liturgicznego.

+ Abp Józef Michalik
Przewodniczący Konferencji  

Episkopatu polski

+ Bp Stefan Cichy
Przewodniczący Komisji Episkopatu

ds. Kultu Bożego  
i Dyscypliny Sakramentów

Warszawa, dnia 18 października 2006 r.
337. Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu polski
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Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii św.  
w archidiecezji gnieźnieńskiej

Perspektywa wielkich jubileuszy: 1000-lecia mę-
czeńskiej śmierci św. Wojciecha (1997 r.), 1000-lecie 
kanonizacji św. Wojciecha (1999 r.), 1000-lecie Zjazdu 
Gnieźnieńskiego oraz utworzenia pierwszej archidiecezji 
i metropolii w Polsce (2000 r.) i Jubileuszowego Roku 
2000 stały się dla archidiecezji gnieźnieńskiej dużym 
wyzwaniem duszpasterskim.

Jedną z pierwszych inicjatyw przygotowujących 
wiernych archidiecezji do tych jubileuszy był ogłoszony 
przez prymasa Józefa Glempa w 1990 r. II Archidiece-
zjalny Kongres Eucharystyczny pod hasłem: Między 
ołtarzem a stołem. Hasło to miało uświadomić wiernym 
związek, jaki istnieje między Eucharystią a życiem, 
liturgią a pracą, Kościołem a domem, wspólnotą wiary 
a wspólnotą rodziny. Główne diecezjalne uroczystości 
zewnętrzne odbywały się w okresie od Bożego Ciała, 
dnia 14 czerwca, do uroczystości Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, dnia 22 czerwca 1990 r., w siedmiu ośrod-
kach. Owocem tego kongresu było m.in. powstanie 
dwóch organizacji kościelnych: Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży i Towarzystwa Straży Świętego 
Wojciecha, a także powołanie grona nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii św. 

2 czerwca 1990 r. prymas Glemp zlecił Archidiece-
zjalnej Komisji Liturgicznej „zadanie określenia szcze-
gółowego zakresu formacji odpowiednich kandydatów 
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do pełnienia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii 
św., a także właściwego przygotowania duszpasterzy 
i wiernych do tej nowej funkcji świeckich w życiu 
Kościoła Gnieźnieńskiego” (N.2291/90/PR). Komisja 
ta pod przewodnictwem ks. kan. dr. Tadeusza Hanelta 
opracowała Instrukcję o Nadzwyczajnych Szafarzach 
Komunii Świętej w dniu 11 października 1990 r. Składa 
się ona z następujących części: Wprowadzenie, Dobór 
kandydatów, Przygotowanie teologiczne, Upoważnienie 
do pełnienia posługi szafarza, Wprowadzenie upoważ-
nionego do posługi we wspólnocie, Strój pomocników 
Komunii, Posługa szafarza podczas Mszy św., Zanosze-
nie Komunii św. do chorych (L.dz. 4850/90/III).

Pierwszą grupę kandydatów na szafarzy uformował 
ks. kan. dr Lech Bilicki z wydziału duszpasterskiego. 
Pierwsze rekolekcje i spotkania formacyjne odbywały 
się w ośrodku rekolekcyjnym w Janikowie-Ostrowie. 
Prowadzącym, oprócz ks. Bilickiego, był także ks. Adam 
Walendowski. Kolejne rekolekcje odbyły się w nowo 
powstałym ośrodku rekolekcyjnym w Bydgoszczy (Pia-
ski). W 1991 r. pierwsza grupa szafarzy liczyła 25 osób. 
W 2003 r. było już 110 szafarzy (70 osób z tej grupy 
pochodziło z Bydgoszczy).

Przed podjęciem posługi szafarzy w parafiach, 
ordynariusz diecezji kieruje specjalne słowo do wier-
nych parafii, wymieniając z imienia i nazwiska osoby 
rozpoczynające posługę w parafii. Księża proboszczowie 
z kolei są proszeni o wygłoszenie kazania na temat 
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posługi świeckich w Kościele, z uwzględnieniem posługi 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Każdy szafarz otrzymuje najpierw misję kanoniczną, 
która jest ważna jeden rok, z kolei przedłużenie posługi 
jest udzielane na kolejne trzy lata. Pismo do księdza 
arcybiskupa kieruje zawsze proboszcz parafii, do której 
należy i w której posługuje szafarz. 

W 1998 r. opiekunem szafarzy został ks. kan. 
dr Franciszek Jabłoński, Referent Diecezjalny Wydziału 
Duszpasterstw Specjalistycznych Kurii metropolitalnej. 
Przy pomocy szafarzy z Bydgoszczy przygotował bazę 
danych o szafarzach i ich posłudze w parafiach. Dane 
te umożliwiły szybszy przypływ informacji pomiędzy 
opiekunem a szafarzami.

Nowy opiekun co roku organizował także rekolek-
cje w okresie Wielkiego Postu. Początkowo trwały one 
dwa dni: od soboty do niedzieli, a następnie zostały 
przedłużone o jeszcze jeden dzień. Obecnie trwają od 
piątkowego popołudnia do niedzieli.  

Podczas tych rekolekcji szafarze mają możliwość 
uczestniczenia we Mszy św., spowiedzi św., konferen-
cjach, modlitwach brewiarzowych, drodze krzyżowej 
oraz dyskusjach w grupach. Każdego roku na rekolek-
cjach obecny był bp Bogdan Wojtuś,  który odprawiał 
Msze św. i rozmawiał z szafarzami o aktualnej sytuacji 
Kościoła w świecie, w Polsce i w archidiecezji. Na 
zakończenie rekolekcji szafarze otrzymują specjalne 
zaświadczenie z hasłem i obrazkiem nawiązującym do 
aktualnego programu duszpasterskiego.  
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Dotychczas rekolekcje prowadzili zaproszeni kapłani, 
specjaliści z różnych dziedzin teologicznych oraz mi-
sjonarze. Opiekun wygłaszał konferencje, przedstawiał 
szafarzom program duszpasterski oraz prezentował 
najnowsze dokumenty Kościoła i literaturę liturgiczną. 
W latach 1999-2011 rekolekcje odbywały się w różnych 
miejscach: 1999 (Bydgoszcz – Piaski; ks. A. Grzelak), 
2000 (Gniezno – Dalki; ks. A. Grzelak), 2001 (Gniezno 
– ss. pallotynki; ks. A. Grzelak), 2002 (Gniezno – ss. pal-
lotynki; s. L. Ligęska NSJ, ks. K. Stawski), 2003 (Gniezno 
– ss. pallotynki), 2004 i 2005 (Rościnno; ks. K. Stawski 
i ks. T. Trzaskawka),  2006 (Rościnno; ks. M. Polak 
i ks. K. Stawski), 2007 (Rościnno; ks. T. Trzaskawka), 
2008 (Rościnno; o. A. Doniec OMI), 2009 (Rościnno; 
ks. G. Pawlaczyk i ks. A. Graczyk), 2010 (Gniezno – 
ss. pallotynki; ks. R. Figiel i ks. A. Grzelak), 2011 (Gnie-
zno – ss. pallotynki; ks. M. Polak).

W 2001 r. odbyła się I Ogólnopolska Pielgrzymka 
szafarzy na Jasną Górę. W następnych latach, ze wzglę-
du na małą liczbę chętnych, tylko kilkuosobowa grupa 
szafarzy uczestniczyła indywidualnie w pielgrzymce 
do Częstochowy. 

Po reorganizacji granic archidiecezji w 2004 r. duża 
grupa szafarzy pozostała w nowo utworzonej diecezji 
bydgoskiej. Z kolei z przyłączonych do diecezji parafii 
dekanatów: Chodzież, Murowana Goślina i Rogoźno 
z archidiecezji poznańskiej do grona szafarzy dołączyło 
20 osób. W tym roku w diecezji posługiwało 70 szafarzy. 
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W 2011 r. liczba szafarzy wzrosła do 105. Posługiwali 
oni w 45 parafiach.

Podczas pierwszych spotkań i dyskusji wypracowano 
kolejne formy formacji szafarzy i ich konsolidacji w ra-
mach nowych granic diecezji. Jedną z inicjatyw było 
wprowadzenie adwentowego dnia skupienia, podczas 
którego uczestnicy zapoznają się z diecezjalnym progra-
mem duszpasterskim, słuchają konferencji ascetyczno-
-liturgicznej, prezentacji ruchu apostolskiego działa-
jącego w archidiecezji oraz uczestniczą we Mszy św. 
i spożywają wspólny obiad. Takie dni skupienia odbyły 
się w kilku ośrodkach w diecezji: 2004 (Markowice), 
2005 (Słupca, św. Leonarda), 2006 (Gniezno, bł. Radzy-
ma Gaudentego), 2007 (Gniezno, seminarium), 2008 
(Pakość), 2009 (Ląd), 2010 (Gniezno, seminarium), 2011 
(Gniezno, sala Muzeum Archidiecezjalnego).

W 2007 r. powstała kolejna inicjatywa – spotkania 
dla szafarzy w rejonach diecezji, w których uczestniczą 
także żony szafarzy. Spotkania te odbyły się w: 2007 
(Inowrocław, Chodzież, Gniezno), 2008 (Chodzież, Ja-
nikowo, Rogowo), 2009 (Murowana Goślina, Września, 
Mogilno), 2010 (Strzałkowo, Chodzież, Żnin), 2011 
(Opatówko, Parkowo). Organizatorami tych spotkań 
byli szafarze, którzy za zgodą proboszcza danej parafii 
przygotowali całą oprawę. Wszyscy uczestniczyli we 
Mszy św., na której opiekun szafarzy wygłosił kazanie, 
oraz w konferencji połączonej z dyskusją. Spotkania 
zakończone były agapą. 
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W ramach spotkań formacyjnych i rekolekcji sza-
farze informowani są o działalności misyjnej Kościoła 
w świecie, w Polsce oraz w archidiecezji. Każdego roku 
szafarze wspierają także misjonarzy materialnie.

 Od 2007 r. ukazuje się gazetka: „Szafarz. Pismo Nad-
zwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej”. Jej redaktorem został jeden z szafarzy 
– p. Jacek Skowroński z Chodzieży. Gazetka wydawa-
na jest dwa razy w roku: po rekolekcjach i po dniach 
skupienia. Każdy numer zawiera relacje z aktualnych 
wydarzeń i spotkań szafarzy w archidiecezji. 

W 2006 r. powstała strona internetowa, którą przygoto-
wał p. Sebastian Szygenda z Wrześni. W 2009 r. stronę tę 
przebudował p. Jacek Skowroński. Aktualnie zawiera ona 
terminy spotkań, relacje z wydarzeń, zdjęcia oraz artykuły 
formacyjne (www.szafarze.gniezno.pl).

Z inicjatywy opiekuna każdy szafarz ma możliwość 
zakupienia specjalnego krzyża szafarskiego, na którym 
znajduje się logo II Archidiecezjalnego Kongresu Eucha-
rystycznego. 

Logo to przedstawia ręce trzymające Komunię św. 
umieszczoną w globie ziemskim i ukazaną na planie krzyża. 
W dłoniach tych jest także serce (logo to znajduje się na 
stronie tytułowej niniejszej książki).

Każdy z szafarzy otrzymał także specjalną legity-
mację oraz identyfikator na spotkania, który ma ułatwić 
komunikację w trakcie wspólnych spotkań.

W 2010 r. wśród szafarzy przeprowadzono ankietę 
dotyczącą ich zaangażowania w ruchy i grupy apostol-
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skie. Z analizy wynika, że na 105 posługujących szafarzy 
połowa z nich należy do jednej grupy apostolskiej lub 
stowarzyszenia, a część z nich do kilku. Pozostali nie 
działają w grupach, ale wszyscy udzielają się aktywnie 
w parafii, ściśle współpracując z księdzem proboszczem. 
Szafarze należą do 33 ruchów katolickich. 10 szafarzy 
związanych jest jednocześnie z trzema grupami apostol-
skimi, a 15  należy do dwóch grup apostolskich. Wśród 
organizacji i grup apostolskich, w których najliczniej 
uczestniczą szafarze to: Żywy Różaniec, Stowarzyszenie 
Wspierania Powołań Kapłańskich, Towarzystwo św. 
Wojciecha, Krąg Biblijny, Droga Neokatechumenalna 
i Stowarzyszenie rodzin Katolickich.

Szafarze z wykształcenia są: elektrykami, inżynierami 
budownictwa i mechanikami, katechetami, kierowcami, 
lekarzami, mechanikami, informatykami, geodetami, 
bankowcami, księgowymi, leśnikami i kowalami. Jeden 
z szafarzy, Aleksander Szaniecki wraz z żoną pojechali na 
misje do Tanzanii; p. Wacław Gieburowski z kolei został 
powołany do Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

Każdego roku grupa nowych szafarzy jest niewiel-
ka, stąd ich formacja przebiega w następujący sposób: 
najpierw kandydaci uczestniczą w spotkaniach forma-
cyjnych, które trwają jeden rok, a następnie biorą udział 
w spotkaniach z liturgistą i indywidualnie z opiekunem. 
Zgłoszenia pisemne kandydatów wraz z opinią księdza 
proboszcza kierowane są do wydziału duszpasterskiego. 

Warto również przypomnieć, że szafarze uczest-
niczyli w ważnych dla diecezji wydarzeniach, m.in.: 



w ingresie abpa Józefa Kowalczyka, prymasa Polski do 
katedry gnieźnieńskiej w 2010 r.; w jubileuszu 20-lecia 
sakry biskupiej bpa Bogdana Wojtusia oraz w jego ju-
bileuszu 50-lecia kapłaństwa. 

ks. kan. dr Franciszek Jabłoński

Opiekun Nadzwyczajnych Szafarzy 
Komunii św. Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Gniezno, 3 grudnia 2011 r. 
we wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, patrona misji
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Zwykły obrzęd Komunii św. 
w domu chorego 

Obrzędy wstępne

Szafarz pozdrawia chorego i domowników:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Wierni odpowiadają: Na wieki wieków. Amen.

Szafarz umieszcza Najświętszy Sakrament na przygo-
towanym stole i adoruje Go razem ze zgromadzonymi 
poprzez następującą modlitwę, np.:

O święta Uczto,
na której przyjmujemy Chrystusa,
odnawiamy pamięć Jego męki,
duszę napełniamy łaską
i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.
(Inna modlitwa w Dodatku na s. 59).

Albo odmawia lub śpiewa:

Wielbię Ciebie w każdym momencie,
o żywy Chlebie nasz, w tym Sakramencie.
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Można zaśpiewać jedną zwrotkę znanej wszystkim 
pieśni eucharystycznej, np.:

Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało,
Któreś na krzyżu sromotnie wisiało,
Za nasze winy, Synu Jedyny
Ojca wiecznego, Boga prawego,
Męki te znosiłeś.
(Inne pieśni eucharystyczne w Dodatku na s. 59-60).

Lub też wszyscy adorują przez chwilę Najświętszy 
Sakrament w modlitewnym milczeniu.

Pokropienie

Szafarz może pokropić chorego i pokój święconą wodą 
oraz wypowiedzieć następujące słowa:

Niech ta woda przypomni nam przyjęty chrzest i naszą 
przynależność do Chrystusa, który nas odkupił przez 
swoją mękę i zmartwychwstanie.

Akt pokuty

Szafarz zwraca się do chorego i obecnych z wezwaniem:

Uznajmy, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie 
uczestniczyć w obrzędzie Komunii św.
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Chwila skupienia

Wszyscy razem odmawiają:

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia 
(i siostry), że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczyn-
kiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja 
bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Mary-
ję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, 
i was bracia (i siostry), o modlitwę za mnie do Pana, 
Boga naszego.

Albo odmawiają:

Szafarz: Panie, Synu Boży, który, rodząc się z Maryi 
Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami.
Wszyscy: Zmiłuj się nad nami.

Szafarz: Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze 
słabości, zmiłuj się nad nami.
Wszyscy: Zmiłuj się nad nami.

Szafarz: panie, Synu Jednorodzony Ojca przedwieczne-
go, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj 
się nad nami.
Wszyscy: Zmiłuj się nad nami.
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Albo odmawiają:

Szafarz: Panie, który nie przyszedłeś wzywać sprawie-
dliwych, ale grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Wszyscy: Zmiłuj się nad nami.

Szafarz: Chryste, który przebywałeś z celnikami 
i grzesznikami, zmiłuj się nad nami.
Wszyscy: Zmiłuj się nad nami.

Szafarz: Panie, który chcesz raczej miłosierdzia niż 
ofiary, zmiłuj się nad nami.
Wszyscy: Zmiłuj się nad nami.

Albo odmawiają:

Szafarz: Panie Jezu, który przyszedłeś na świat, aby 
pojednać nas z Bogiem Ojcem, zmiłuj się nad nami.
Wszyscy: Zmiłuj się nad nami.

Szafarz: Chryste, który przyjąłeś na siebie nasze grzechy, 
abyśmy się stali uczestnikami świętości Bożej, zmiłuj 
się nad nami.
Wszyscy: Zmiłuj się nad nami.

Szafarz: Panie, Synu Boży, który żyjesz z Ojcem w jed-
ności Ducha świętego, aby się wstawiać za swoim ludem, 
zmiłuj się nad nami.
Wszyscy: Zmiłuj się nad nami.
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Albo odmawiają:

Szafarz: Zmiłuj się nad nami, Panie.
Wszyscy: Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.

Szafarz: Okaż nam Panie miłosierdzie swoje.
Wszyscy: I daj nam swoje zbawienie.
(Inne formy aktu pokuty w Dodatku na s. 60-66).

Zawsze szafarz dodaje:

Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący 
i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia 
wiecznego.

Wszyscy: amen.

Liturgia Słowa Bożego

Szafarz lub ktoś ze zgromadzonych odczytuje wybrany 
fragment z Pisma świętego, np.:

1. Czytanie z Księgi Wyjścia:
W owych dniach zaczęło szemrać na pustyni zgro-

madzenie przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. 
Synowie Izraela mówili im: „Obyśmy pomarli z ręki 
Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy zasiadali przed garn-
kami mięsa i jadali chleb do sytości! Wyprowadziliście 
nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę”.
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Pan powiedział wówczas do Mojżesza: „Oto ześlę 
wam chleb z nieba na kształt deszczu. I będzie wycho-
dził Lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby 
dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za 
moimi rozkazami czy też nie.

Słyszałem szemranie synów Izraela. Powiedz im tak: 
O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się 
chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym 
Bogiem”.

Rzeczywiście, wieczorem przyleciały przepiórki i po-
kryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła 
obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas 
na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na 
ziemi.

Na widok tego synowie Izraela pytali się wzajemnie: 
„Manhu?, to znaczy: co to jest?” – gdyż nie wiedzieli, 
co to było.

Wtedy Mojżesz powiedział do nich: „To jest chleb, 
który Pan wam daje na pokarm”. (Wj 16,2-4;12-15)

2. Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej:
Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia 

drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z jałowców, 
i pragnąc umrzeć, rzekł: „Wielki już czas, o Panie! 
Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przod-
ków!”. Po czym położył się tam i zasnął.

A oto anioł, trącając go, powiedział mu: „Wstań, 
jedz!”. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpło-
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myk i dzban z wodą. Więc podniósłszy się, zjadł i wypił, 
i znowu się położył.

Powtórnie anioł Pański wrócił i trącając go, powie-
dział: „Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga!”.

Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie mocą 
tego pożywienia szedł czterdzieści dni i czterdzieści 
nocy aż do Bożej góry Horeb. (1 Krl 19,4-8)

3. Czytanie z Ewangelii według św. Marka:
W pierwszy Dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano 

Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: „Gdzie chcesz, 
abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł 
spożyć Paschę?”.

I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym pole-
ceniem: „Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek 
niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, 
powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest 
dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi 
uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną 
i gotową. Tam przygotujcie dla nas”.

Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie 
znaleźli tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę.

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, 
połamał go i dał im mówiąc: „Bierzcie, to jest Ciało 
moje”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczy-
nienie, dał im, i pili z niego wszyscy.

I rzekł do nich: „To jest moja Krew Przymierza, która 
za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: 



36

Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż do 
owego dnia, kiedy pić go będę w królestwie Bożym”.

Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliw-
nej. (Mk 14,12-16; 22-26)

Zwłaszcza w okresie wielkanocnym:
4. Czytanie z Ewangelii według św. Łukasza:

Trzeciego dnia po śmierci Jezusa dwaj z Jego 
uczniów byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej 
sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze 
sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło.

Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus 
przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako 
na uwięzi, tak że Go nie poznali.

On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie 
z sobą w drodze?” Zatrzymali się smutni.

A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: 
„Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozo-
limie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”.

Zapytał ich: „Cóż takiego?”
Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem Na-

zarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie 
i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi 
przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali.

A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wy-
zwolić Izrael. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci 
dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych 
kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy 
Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie 
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aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy 
z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety 
opowiadały, ale Jego nie widzieli”.

Na to On rzekł do nich: „O nierozumni, jak nieskore 
są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli 
prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść 
do swej chwały?” I zaczynając od Mojżesza poprzez 
wszystkich proroków wykładał im, co się we wszystkich 
Pismach odnosiło do Niego.

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On 
okazywał jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, 
mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi 
i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi.

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił 
błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy 
im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu.

I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało 
w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam 
wyjaśniał?”

W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy.
Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, 

którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał 
i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co 
ich spotkało w drodze, jak Go poznali przy łamaniu 
chleba. (Łk 24,13-35)

5. Czytanie z Ewangelii według św. Jana:
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie 

wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało 
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moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest 
prawdziwym napojem. (J 6,54-55)

6. Czytanie z Ewangelii według św. Jana:
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przy-

chodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. (J 14,6)

7. Czytanie z Ewangelii według św. Jana:
Wy trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podob-

nie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, 
o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli 
we Mnie trwać nie będziecie. (J 15,4)

Zwłaszcza w okresie wielkanocnym:
8. Czytanie z Dziejów Apostolskich:

Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, 
w łamaniu chleba i w modlitwie.

Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili 
wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, prze-
bywali razem i wszystko mieli wspólne.

Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu 
według potrzeby.

Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a ła-
miąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością 
i prostotą serca.

Wielbili Boga, a cały Lud odnosił się do nich życz-
liwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy 
dostępowali zbawienia. (Dz 2,42-47)
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9. Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do 
Koryntian:

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie 
kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. (1 Kor 11,26)

10. Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła 
do Koryntian:

Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy 
nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który 
łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?

Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, two-
rzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego 
samego chleba. (1 Kor 10,16-17)
(Inne czytania Słowa Bożego w Dodatku na s. 66).

Modlitwa Powszechna  
i Modlitwa Pańska

Szafarz zachęca do modlitw i im przewodniczy:

Bóg jest naszą największą nadzieją. W odpowiedzi na 
Słowo Boże, które daje nam dowody troski o człowieka 
skierujmy pokorne błagania:

– Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby zawsze mógł 
docierać z posługą Słowa i sakramentów do wszystkich 
swoich dzieci. Ciebie prosimy.
Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie.
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– Módlmy się za wszystkich ludzi chorych, cierpiących 
i opuszczonych, aby łączyli swoje cierpienia z krzyżem 
Chrystusa i składali je do skarbca Kościoła. Ciebie prosimy.
Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie.

– Módlmy się za zrozpaczonych i załamanych, aby odna-
leźli w chrześcijaństwie nieprzemijające wartości pokoju 
i dobra, których świat dać nie może. Ciebie prosimy.
Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie.

– Módlmy się za lekarzy i służbę zdrowia, aby odzna-
czali się cierpliwością i zawsze byli gotowi do pomocy 
w potrzebie. Ciebie prosimy.
Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie.

– Módlmy się za wszystkich zmarłych, o których zapomnie-
li najbliżsi, aby posilani na ziemi Chlebem Życia uczest-
niczyli w uczcie wybranych w niebie. Ciebie prosimy.
Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie.

Szafarz wprowadza do Modlitwy Pańskiej:

Módlmy się o pokorne i z nadzieją przyjmowanie woli Bo-
żej, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus: Ojcze nasz...

Szafarz może również w inny sposób zachęcać do mo-
dlitw i im przewodniczyć:
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Usłyszeliśmy Słowo Boże, które nas umacnia i oświeca, 
a teraz zanieśmy nasze prośby do Ojca niebieskiego, 
przez Jezusa Chrystusa, naszego przyjaciela i Brata:

– Za Kościół święty: za papieża N, za biskupa N, za 
proboszcza N (i jego współpracowników), aby niestru-
dzenie i z mocą prowadzili wiernych drogami świętości. 
Ciebie prosimy.
Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie.

– Za naszą wspólnotę parafialną, za małżeństwa i rodzi-
ny, dzieci i młodzież, aby wzrastała w wierze i miłości. 
Ciebie prosimy.
Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie.

– Za misjonarzy i misjonarki oraz za nowe powołania 
do kapłaństwa, życia konsekrowanego i do pracy na 
misjach. Ciebie prosimy. 
Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie.

– Za ludzi chorych, cierpiących i osamotnionych, o cier-
pliwość i męstwo w dźwiganiu krzyża oraz o życzliwych 
i spieszących im z pomocą ludzi. Ciebie prosimy.
Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie.

– Za naszych zmarłych bliskich i krewnych, przyjmij ich 
Panie do swojego Królestwa, które obiecałeś wszystkim po-
silającym się Ciałem i Krwią Twojego Syna. Ciebie prosimy.
Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie.
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Szafarz wprowadza do Modlitwy Pańskiej:

Módlmy się wspólnie do Boga, jak nas nauczył nasz 
Zbawiciel, Jezus Chrystus: Ojcze nasz...

Szafarz może zachęcać do modlitw i im przewodniczyć 
w formie litanii za chorego:

Błagajmy Boga za chorego (chorą) N. i za wszystkich, 
którzy go (ją) leczą i pielęgnują, mówiąc razem: Wy-
słuchaj nas, Panie.
Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś łaskawie wejrzał na tego chorego 
(tę chorą).
Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał mu (jej) nowe siły.
Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś złagodził jego (jej) cierpienia.
Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś uwolnił go (ją) od grzechów i pokus.
Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś wszystkich chorych umocnił swoją łaską.
Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie.
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Prosimy Cię, abyś udzielał swojej pomocy wszystkim, 
którzy im usługują.
Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie.

Szafarz wprowadza do Modlitwy Pańskiej:

Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom 
ośmielamy się mówić: Ojcze nasz...

(Litanię za chorego można wykorzystać również przy 
innych okazjach, np. podczas odwiedzin chorego).
(Inne wprowadzenia do Modlitwy Pańskiej na różne 
okresy liturgiczne w Dodatku na s. 67-68).

Komunia św.

Szafarz ukazuje Najświętszy Sakrament oraz wypowiada 
słowa:

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogo-
sławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

Chorzy i obecni przyjmujący Komunię św. mówią:

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale 
powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Szafarz podchodzi do chorego, ukazuje mu Ciało Pań-
skie i wypowiada słowa: Ciało Chrystusa.



44

Chory odpowiada: amen.

Podobnie udziela Komunii św. domownikom, jeśli mają 
takie życzenie.

Dziękczynienie i błogosławieństwo

Szafarz oczyszcza naczynie i umywa palce. Cząsteczki 
Chleba eucharystycznego, które pozostały po udzieleniu 
Komunii św., należy ze czcią zebrać do naczynia z wodą. 
Wodę należy wypić.
Wszyscy modlą się przez chwilę w świętym milczeniu.

Szafarz odmawia modlitwę końcową:

Módlmy się: Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wiecz-
ny Boże, z ufnością Cię prosimy, aby Najświętsze Ciało 
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, które przyjął nasz brat 
(przyjęła nasza siostra), było trwałą pomocą dla jego 
(jej) duszy i ciała.
przez Chrystusa, pana naszego.
Wszyscy odpowiadają: amen.

Albo odmawia inną modlitwę końcową:

Módlmy się: Boże, Ty pozwalasz nam spożywać Chleb 
eucharystyczny i pić z jednego kielicha, prosimy Cię, 
daj nam prowadzić takie życie, abyśmy zjednoczeni 
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w Chrystusie, z radością przyczyniali się do zbawienia 
świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy odpowiadają: amen.

Albo odmawia inną modlitwę końcową:

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, przez paschalne mi-
sterium swojego Syna dokonałeś naszego odkupienia, 
dlatego w sakramentalnych znakach głosimy śmierć 
i zmartwychwstanie Chrystusa i prosimy Cię, abyśmy 
stale doznawali wzrostu Twojej łaski.
przez Chrystusa, pana naszego.
Wszyscy odpowiadają: amen.

Albo odmawia inną modlitwę końcową:

Módlmy się: Posileni świętym darem, dzięki składamy 
Ci dobry Ojcze, i błagamy, aby moc Ducha Świętego, 
której nam udzieliłeś w Eucharystii, trwała w nas i prze-
mieniała nasze życie.
przez Chrystusa, pana naszego.
Wszyscy odpowiadają: amen.

(Inne modlitwy do wyboru w Dodatku na s. 68-70).

Szafarz czyni na sobie znak krzyża oraz wzywa błogo-
sławieństwa Bożego:



Niech Bóg nas błogosławi, broni od wszelkiego zła 
i doprowadzi do życia wiecznego.
Wszyscy odpowiadają: amen.

Albo szafarz czyni na sobie znak krzyża oraz wzywa 
błogosławieństwa Bożego:

Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący 
i miłosierny, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Wszyscy odpowiadają: amen.

Szafarz przekazuje pozdrowienia od wspólnoty parafial-
nej oraz dzieli się aktualnymi informacjami z jej życia.



47

Skrócony obrzęd Komunii św. w szpitalu  
(w wielu salach) 

Ma on zastosowanie wówczas, gdy szafarz udziela Ko-
munii św. chorym znajdującym się w różnych pokojach 
tego samego domu, np. tego samego szpitala. Można 
wprowadzić niektóre elementy zwykłego obrzędu cho-
rych, np. czytanie krótszego fragmentu biblijnego lub 
rozmowa z chorym na temat życia parafialnego.

Szafarz w kaplicy lub w pierwszym pomieszczeniu 
odmawia modlitwę:

O święta Uczto,
na której przyjmujemy Chrystusa,
odnawiamy pamięć Jego męki,
duszę napełniamy łaską
i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.

Szafarz udaje się do chorych.

Szafarz pozdrawia obecnych w każdym z pomieszczeń:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Szafarz zwraca się albo raz do wszystkich chorych, 
którzy są w jednym pokoju albo osobno do każdego 
z przyjmujących Komunię św.:
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Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogo-
sławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

Przyjmujący Komunię św. mówią:

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale 
powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Szafarz podchodzi do przyjmującego Komunię św., 
ukazuje mu Ciało Pańskie i wypowiada słowa:

Ciało Chrystusa.

Przyjmujący odpowiada: amen.

Szafarz w kaplicy albo w pokoju ostatniego chorego 
odmawia modlitwę końcową:

Módlmy się: Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wiecz-
ny Boże, z ufnością Cię prosimy, aby Najświętsze Ciało 
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, które przyjął nasz brat 
(przyjęła nasza siostra), było trwałą pomocą dla jego 
(jej) duszy i ciała.
przez Chrystusa, pana naszego.

Wszyscy odpowiadają: amen.
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Odwiedziny chorego  
bez udzielenia Komunii św.

Wierni dotknięci chorobą nie mogą czuć się osamot-
nieni, lecz mają być świadomi i praktycznie powinni tego 
doświadczać, że za pośrednictwem duszpasterza i naj-
bliższego otoczenia, są w żywej łączności z Chrystusem 
obecnym w Kościele. Tę myśl przewodnią odnowionych 
obrzędów ukazują jasno zale cone odwiedziny chorych, 
łączone z krótkim nabożeństwem słowa Bożego w sto-
sownej liturgicznej oprawie. Takie odwie dziny w przed-
dzień udzielenia Komunii św. zaleca również In strukcja 
o wykonywaniu posługi szafarza nadzwyczajnego.

Pozdrowienie

Szafarz:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Wszyscy: Na wieki wieków. Amen.

Szafarz zapala świecę, wypowiadając słowa:
Światło Chrystusa.

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.
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Pokropienie

Szafarz może pokropić chorego i pokój świę coną wodą, 
jeśli jest przygotowana, oraz wypowiedzieć na stępujące 
słowa:

Niech ta woda przypomni nam przyjęty chrzest i naszą 
przynależność do Chrystusa, który nas odku pił przez 
swoją mękę i zmartwychwstanie.

Szafarz:

Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, aby śmy mo-
gli z pożytkiem dla naszej duszy wysłuchać Słowa Bożego.

Szafarz:

Panie, który nie przyszedłeś wzywać sprawiedli wych, 
ale grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Chryste, który przebywałeś z celnikami i grzeszni kami, 
zmiłuj się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Panie, który chcesz raczej miłosierdzia niż ofiary, zmiłuj 
się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.
(Inne formy aktu pokuty w Dodatku na s. 60-66).
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Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, wiekuiste zbawie nie 
wierzących, wysłuchaj naszych próśb za chore go sługę 
Twojego N., dla którego (chorą służebni cę Twoją N., 
dla której) błagamy o pomoc, aby odzy skał(a) zdrowie 
i składał(a) Ci dzięki w Twoim Kościele. Przez Chry-
stusa, pana naszego. amen.

Liturgia Słowa Bożego  
podczas odwiedzin chorego

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę 
o godzinie dziewiątej, wnoszono właśnie pewnego czło-
wieka, chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie 
przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wstępujących 
do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra 
i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jał-
mużnę. Lecz Piotr wraz z Janem, przypatrzywszy się 
mu, powiedział: „Spójrz na nas”. A on patrzył na nich, 
oczekując od nich jał mużny. „Nie mam srebra ani zło-
ta – powiedział Piotr – ale co mam, to ci daję: W imię 
Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!” I ująwszy go 
za prawą rękę, podniósł go. A on natychmiast odzyskał 
władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na nogach 
i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, ska cząc 
i wielbiąc Boga. A cały lud zobaczył go cho dzącego 
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i chwalącego Boga. I rozpoznawali w nim tego czło-
wieka, który siadał przy Pięknej Bramie świątyni, aby 
żebrać, i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu 
tego, co go spotkało. (Dz 3,1-10)

albo:

Czytanie z Listu św. Pawła do Rzymian
Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można 

stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo 
stworzenie z upragnieniem ocze kuje objawienia się synów 
Bożych. Stworzenie bo wiem zostało poddane marności 
– nie z własnej chę ci, ale ze względu na Tego, który je 
poddał – w na dziei, że również i ono zostanie wyzwolone 
z nie woli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwa le 
dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworze nie aż 
dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia.

Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już po-
siadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą 
swoją wzdychamy, oczekując „przybrania za synów” 
– odkupienia naszego ciała. W nadziei bo wiem już 
jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której [spełnienie już 
się] ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze 
spodziewać tego, co się już oglą da? Jeżeli jednak, nie 
oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością 
tego oczekujemy.

Podobnie także Duch przychodzi z pomocą na szej 
słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak 
trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, 
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których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który 
przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia 
się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. (Rz 8,18-27)

Pozostałe czytania do wyboru:
Dz 3,11-16; Dz 4,8-12; Dz 28,1-10; Rz 8,14-17;  
Job 7, 1-14 i inne.

Rozważanie

Fragment homilii bł. Jana Pawła II do chorych (Gdańsk, 
1987 r.)

Umiłowani Bracia i Siostry:
Oto Chrystus wezwany do łoża chorego. „Panie, 

sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cier pi”. 
„Przyjdę i uzdrowię go” (Mt 8,6.7). Jest to wydarzenie 
– jedno z wielu, cała Ewangelia pełna jest podobnych 
wydarzeń. Chrystus wzywa ny do chorych. Chrystus 
wzywany przez chorych. Chrystus na posłudze ludzi 
cierpiących.

Słowa Pisma świętego, jakie czytamy przy oka zji 
dzisiejszego spotkania, są skierowane do nas wszystkich 
i do każdego z nas, wówczas, gdy stajemy oko w oko 
z cierpieniem drugiego człowie ka, naszego brata czy 
siostry.

Wciąż jesteśmy wzywani. Wszyscy, poniekąd wszy-
scy jesteśmy wzywani – chociaż każdy w inny sposób. 
Wezwanie – zaproszenie, jakie ewangelicz ny setnik 
skierował do Chrystusa, nieustannie się powtarza. Na 
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różnych miejscach cierpi człowiek, czasem „bardzo 
cierpi”. I woła drugiego człowie ka. Potrzebuje jego 
obecności.

Kiedy więc ktokolwiek z nas, drodzy bracia i sio-
stry, gdziekolwiek na tej polskiej ziemi, jest we zwany 
ludzkim cierpieniem, niech mu stanie przed oczyma to 
wydarzenie z Ewangelii. I Chrystus, który mówi do set-
nika: „Przyjdę i uzdrowię go”. Nieraz onieśmiela nas to, 
że nie możemy „uzdrowić”, że nie możemy nic pomóc. 
Przezwyciężajmy to onie śmielenie. Ważne jest, żeby 
przyjść. Żeby być przy człowieku cierpiącym. Może 
nawet bardziej jesz cze niż uzdrowienia, potrzebuje on 
człowieka, ludz kiego serca, ludzkiej solidarności.

„Kościół, który wyrasta z tajemnicy Odkupienia 
w Krzyżu Chrystusa, winien w szczególny sposób szu-
kać spotkania z człowiekiem na drodze jego cier pienia” 
– tak więc na drodze posługi kapłańskiej, w różny sposób 
szuka spotkania z człowiekiem cier piącym w instytu-
cjach leczniczych i w domach lu dzi chorych. W Kościele 
chory, cierpiący jest „we zwany do uczestnictwa w owym 
cierpieniu, przez które dokonało się Odkupienie... O ile 
człowiek sta je się uczestnikiem cierpień Chrystusa – 
w jakim kolwiek miejscu świata i czasie historii – na swój 
sposób dopełnia tego cierpienia, przez które Chrystus 
dokonał Odkupienia świata” (Salvifici doloris, 24).
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Modlitwa za chorego

Błagajmy Boga za chorego (chorą) NN. i za wszyst-
kich, którzy go (ją) leczą i pielęgnują, mówiąc ra zem: 
Wysłuchaj nas, Panie. 
Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś łaskawie wejrzał na tego chore go (tę 
chorą) N.
Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas Panie. 

Prosimy Cię, abyś dał mu (jej) nowe siły. 
Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie. 

Prosimy Cię, abyś złagodził jego (jej) cierpienia. 
Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie. 

Prosimy Cię, abyś uwolnił go (ją) od grzechów i pokus.
Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś wszystkich chorych umocnił swoją 
łaską.
Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie. 

Prosimy Cię, abyś udzielał swojej pomocy wszyst kim, 
którzy im usługują. 
Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie.

Szafarz: Módlmy się:
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Ojcze niebieski, tak nas umiłowałeś, że dla nas zesłałeś 
Jednorodzonego Syna swojego, aby nas zbawił. Udziel 
nam pomocy, abyśmy naśladowali Zbawiciela naszego 
w cierpliwości i dźwigali krzyż choroby z poddaniem 
się Twojej woli i z korzyścią dla naszej duszy. Przez 
Chrystusa pana naszego.
amen.

Poniższe modlitwy szafarz może wybrać jako zakoń-
czenie modlitwy powszechnej.

Panie Jezu, odkupiłeś świat przez doskonałe poddanie 
się woli Ojca niebieskiego. Dzięki Ci składamy za Twoją 
bolesną mękę i prosimy o pomoc w wiernym wypeł-
nianiu woli Bożej. Spraw, abyśmy dźwigali nasz krzyż 
razem z Tobą i zasłużyli na udział w Twojej chwale. 
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

albo:
Ojcze niebieski, przez zasługi swojego Syna oczyściłeś 
nas z grzechu i pozwalasz nam dopeł niać w naszym ciele 
to, czego nie dostaje cierpie niom Chrystusowym dla 
zbawienia naszych współ braci. Przyjmij nasze cierpienia 
i okaż miłosierdzie swoje nam i wszystkim grzesznikom. 
przez Chry stusa, pana naszego. amen.

albo:
Panie, Jezu Chryste, Ty widzisz, że nie potrafię cier-
pliwie znosić swojej choroby. Oświeć mnie światłem 
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Ducha Świętego, abym mocno wierzył, że Ty sam cier-
pisz w członkach swojego Kościoła, i abym znosił moją 
chorobę w zjednoczeniu z Twoją bolesną męką. Który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

albo:
Jezu Chryste, najwyższy i wieczny Kapłanie, codziennie 
ofiarujesz się w naszych kościołach za nasze zbawienie. 
Chcę się zjednoczyć z Twoją ofiarą, chociaż nie mogę 
w niej uczestniczyć. Przyj mij moje cierpienia i połącz 
moją ofiarę z Twoją. Spraw, aby moja choroba przynio-
sła pożytek mnie i całemu Kościołowi świętemu. Który 
żyjesz i kró lujesz na wieki wieków. Amen.

Wezwanie błogosławieństwa Bożego

Szafarz wzywa błogosławieństwa Bożego:

Niech Bóg nas błogosławi, broni od wszelkiego zła 
i doprowadzi do życia wiecznego.
Wszyscy odpowiadają: amen.

albo:
Szafarz wzywa błogosławieństwa Bożego, czyniąc na 
sobie znak krzyża.

Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący 
i miłosierny, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Wszyscy odpowiadają: amen.



Szafarz: Błogosławmy Panu. 
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.

Szafarz przekazuje pozdrowienia od wspólnoty parafial-
nej oraz dzieli się aktualnymi informacjami z jej życia.
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Dodatek

Inne formy obrzędów wstępnych

Szafarz po umieszczeniu Najświętszego Sakramentu na 
przygotowanym stole przewodniczy modlitwie:

Niech będzie Bóg uwielbiony.
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego.
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy 
Bóg i prawdziwy Człowiek.
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe.
Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa.
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym 
Sakramencie Ołtarza.
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel.

Albo wszyscy śpiewają pieśń:

Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa,
W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!
Witaj, Jezu, Synu maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii!

Albo wszyscy śpiewają pieśń:

Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić.
Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć!
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On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu;
Dla Jego Boskiej chwały, życie poświęćmy Mu!
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, bo 
tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój.

Albo wszyscy śpiewają pieśń:

U drzwi Twoich stoję, Panie.  (2x)
Czekam na Twe zmiłowanie.  (2x)
Który pod osłoną chleba
Prawdziwy Bóg jesteś z nieba.
W tej Hostyi jest Bóg żywy
Choć zakryty, lecz prawdziwy.

Inne formy aktu pokuty

Po chwili skupienia uczestnicy odmawiają:
Szafarz:

Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych 
w sercu, zmiłuj się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj 
się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać 
za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami.
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Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Albo odmawiają:

Szafarz:

Panie, który nie przyszedłeś wzywać sprawiedliwych, 
ale grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Chryste, który przebywałeś z celnikami i grzesznikami, 
zmiłuj się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Panie, który chcesz raczej miłosierdzia niż ofiary, zmiłuj 
się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Albo odmawiają:

Szafarz:

Panie, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, zmiłuj 
się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Chryste, który jesteś światłością oświecającą każdego 
człowieka, zmiłuj się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.



62

Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, 
zmiłuj się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Albo odmawiają:

Szafarz:

Panie, który przebaczyłeś skruszonemu Piotrowi, zmiłuj 
się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Chryste, który obiecałeś Dobremu Łotrowi Królestwo 
niebieskie, zmiłuj się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Panie, który zesłałeś Apostołom Ducha Świętego na 
odpuszczenie grzechów, zmiłuj się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Albo odmawiają:

Szafarz:

Panie Jezu, który przyszedłeś na świat, aby pojednać 
nas z Bogiem Ojcem, zmiłuj się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.
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Chryste, który przyjąłeś na siebie nasze grzechy, abyśmy 
się stali uczestnikami świętości Bożej, zmiłuj się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Panie, Synu Boży, który żyjesz z Ojcem w jedności 
Ducha Świętego, aby się wstawiać za swoim Ludem, 
zmiłuj się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Albo odmawiają:

Szafarz:

Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać 
i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za 
przyjaciół, zmiłuj się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze 
grzechy, zmiłuj się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Albo odmawiają:
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Szafarz:

Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj 
się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawie-
dliwienia, zmiłuj się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Panie, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić 
do Ojca, zmiłuj się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Albo odmawiają:

Szafarz:

Panie Jezu, Dobry Pasterzu, który znasz swoje owce, 
zmiłuj się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Chryste, który oddałeś życie za swoje owce, zmiłuj się 
nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Panie, który szukasz owiec zagubionych, zmiłuj się 
nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.
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Albo odmawiają: 

Szafarz: Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgła-
dziłeś grzechy, zmiłuj się nad nami.

Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywró-
ciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś 
nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Albo odmawiają:

Szafarz:

Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie 
wieczne, zmiłuj się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, 
zmiłuj się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, 
zmiłuj się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.
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Albo odmawiają:

Szafarz:

Panie, który przez tajemnicę swojej śmierci i zmar-
twychwstania dokonałeś naszego zbawienia, zmiłuj się 
nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Chryste, który przez nasze cierpienia odnawiasz cudow-
ne dzieła swej męki, zmiłuj się nad nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Panie, który przez przyjęcie Twojego Ciała czynisz nas 
uczestnikami swojej ofiary paschalnej, zmiłuj się nad 
nami.
Wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Inne czytania Słowa Bożego

1. Ofiara Melchizedeka (Rdz 14,18-20).
2. Zawarcie przymierza przez krew (Wj 24,3-8).
3. W czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej Bóg żywił 

lud manną (Pwt 8,2-3.14b-16a).
4. Uczta mądrości (Prz 9,1-6).
5. Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu (Dz 10,34a. 

37-43).
6. Eucharystia jest pamiątką śmierci Chrystusa (1 Kor 

11,23-26).
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7. Krew Chrystusa oczyszcza nasze sumienia (Hbr  
9,11-15).

8. Rozmnożenie chleba (J 6,1-15).
9. Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął 

(J 6,24-35).
10. Chleb żywy, który zstąpił z nieba (J 6,41-51).
11. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew 

moja jest prawdziwym napojem (J 6,51-58).
12. Jezus zmartwychwstały podaje uczniom chleb  

(J 21,1-14).
13. Można wybrać inne, krótsze fragmenty:
 J 14,27; J 15,5; J 4,16.

Inne wprowadzenia do Modlitwy Pańskiej

Szafarz zwłaszcza w okresie Adwentu wprowadza:

Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako 
Zbawiciela, dlatego ośmielamy się mówić:
Wszyscy odmawiają: Ojcze nasz... amen.

Szafarz zwłaszcza w okresie Narodzenia Pańskiego 
wprowadza:

Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli się stać 
dziećmi Bożymi, dlatego pełni wdzięczności ośmielamy 
się mówić:
Wszyscy odmawiają: Ojcze nasz... amen.
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Szafarz zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu wpro-
wadza:

Prośmy Ojca niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy 
i zachował nas od złego:
Wszyscy odmawiają: Ojcze nasz... amen.

Szafarz zwłaszcza w okresie wielkanocnym wprowadza:

Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego 
ośmielamy się mówić:
Wszyscy odmawiają: Ojcze nasz... amen.

Szafarz zwłaszcza w okresie zwykłym wprowadza:

Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dzieć-
mi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić:

Wszyscy odmawiają: Ojcze nasz... amen.

Inne modlitwy końcowe

Szafarz odmawia:

Módlmy się:
Posileni świętym darem, dzięki Tobie składamy, dobry 
Ojcze, i błagamy, aby moc Ducha Świętego, której nam 
udzieliłeś w Eucharystii, trwała w nas i przemieniała 
nasze życie.
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przez Chrystusa, pana naszego.
Wszyscy odpowiadają: amen.

albo szafarz odmawia:

Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, przyjąwszy Najświętszy Sakrament 
składamy Tobie dziękczynienie za to, że nam, pielgrzy-
mującym na ziemi, już teraz pozwalasz uczestniczyć 
w życiu wiecznym.
przez Chrystusa, pana naszego.
Wszyscy odpowiadają: amen.

albo szafarz odmawia:

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, pokornie Cię prosimy, aby ci, 
których posilasz swoim sakramentem, godnie Tobie 
służyli, żyjąc według Twego upodobania. Przez Chry-
stusa, pana naszego.
Wszyscy odpowiadają: amen.

albo szafarz odmawia w okresie wielkanocnym:

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, tchnij w nas Ducha Twojej mi-
łości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, których 
posiliłeś wielkanocnym sakramentem. Przez Chrystusa, 
pana naszego.
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Wszyscy odpowiadają: amen.

albo szafarz odmawia w okresie wielkanocnym:

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, przez zmartwychwstanie 
Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego, pomnóż 
w nas owoce wielkanocnego sakramentu i umocnij nasze 
serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa, 
pana naszego.

Wszyscy odpowiadają: amen.

Modlitwy za chorych i z chorymi

Można odmawiać przy różnych okazjach, np. podczas 
odwiedzin chorych.
Wszechmogący, wieczny Boże, wiekuiste zbawienie 
wierzących, wysłuchaj naszych próśb za chorego sługę 
Twojego N., dla którego (chorą służebnicę Twoją N., 
dla której) błagamy o pomoc, aby odzyskał(a) zdrowie 
i składał(a) Ci dzięki w Twoim Kościele. Przez Chry-
stusa, pana naszego. amen.

Następujące modlitwy szafarz może odmawiać razem 
z chorym lub zostawić mu teksty do osobistej modlitwy:

1. Ojcze niebieski, tak nas umiłowałeś, że dla nas ze-
słałeś Jednorodzonego Syna swojego, aby nas zbawił. 
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Udziel mi pomocy, abym naśladował Zbawiciela mojego 
w cierpliwości i dźwigał krzyż choroby z poddaniem 
się Twojej woli i z korzyścią dla mojej duszy. Przez 
Chrystusa, pana naszego. amen.

2. Panie Jezu, odkupiłeś świat przez doskonałe poddanie 
się woli Ojca niebieskiego. 
Dzięki Ci składam za Twoją bolesną mękę i proszę 
o pomoc w wiernym wypełnianiu woli Bożej. Spraw, 
abym dźwigał mój krzyż razem z Tobą i zasłużył na 
udział w Twojej chwale. Który żyjesz i królujesz na 
wieki wieków. Amen.

3. Ojcze niebieski, przez zasługi swojego Syna oczyści-
łeś nas z grzechu i pozwalasz nam dopełniać w naszym 
ciele to, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusowym 
dla zbawienia naszych współbraci. Przyjmij moje 
cierpienia i okaż miłosierdzie swoje mnie i wszystkim 
grzesznikom. przez Chrystusa, pana naszego. amen.

4. Panie Jezu, Chryste, Ty widzisz, że nie potrafię cier-
pliwie znosić swojej choroby. Oświeć mnie światłem 
Ducha Świętego, abym mocno wierzył, że Ty sam cier-
pisz w członkach swojego Kościoła, i abym znosił moją 
chorobę w zjednoczeniu z Twoją bolesną męką. Który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

5. Jezu Chryste, najwyższy i wieczny Kapłanie, co-
dziennie ofiarujesz się w naszych kościołach za nasze 



zbawienie. Chcę się zjednoczyć z Twoją ofiarą, chociaż 
nie mogę w niej uczestniczyć. Przyjmij moje cierpienia 
i połącz moją ofiarę z Twoją. Spraw, aby moja choroba 
przyniosła pożytek mnie i całemu Kościołowi świętemu. 
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

6. Wszechmogący Boże, Twoja Opatrzność czuwa nad 
całym światem. Wejrzyj na mnie i na moją rodzinę, 
której nie mogę zapewnić środków do życia. Racz mi 
przywrócić upragnione zdrowie i siły, a jeżeli inna jest 
Twoja wola, udziel mi siły do dźwigania krzyża w łącz-
ności z moim Zbawicielem, a rodzinę moją wspieraj 
w ciężkiej doli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

7. Panie Jezu, niech moje cierpienia złączone z Twoimi 
przyczynią się do zbawienia świata. Amen.

Inne teksty pieśni do wyboru  
podczas odwiedzin chorych

Pieśni eucharystyczne

1. Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa,  
W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa.

ref.: Witaj, Jezu, Synu maryi, 
Tyś jest Bóg praw dziwy w świętej Hostii!
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2. Bądźże pozdrowione drzewo żywota! 
Niech kwitnie niewinność anielska cnota.

ref.: Witaj, Jezu, Synu maryi, 
Tyś jest Bóg praw dziwy w świętej Hostii!

* * *

1. Cóż Ci, Jezu damy za Twych łask strumienie? 
Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.

Ref.: Panie nasz, króluj nam! Boże nasz, króluj nam! 
Poprzez wieczny czas, króluj, Jezu nam!

2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, 
Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu.

Ref.: Panie nasz, króluj nam! Boże nasz, króluj nam! 
Poprzez wieczny czas, króluj, Jezu nam!

* * *

1. Kochajmy Pana, bo Serce Jego 
Żąda i pragnie serca naszego. 
Dla nas Mu włócznią boleść zadana.

Ref.: Kochajmy Pana, kochajmy Pana!
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2. O, pójdź do Niego wszystko stworzenie, 
Sercu Jezusa złóż dziękczynienie; 
I twoje przed Nim zegnij kolana.

Ref.: Kochajmy Pana, kochajmy Pana! 

* * *

1. U drzwi Twoich stoję, Panie,  
Czekam na Twe zmiłowanie, 
Który pod postacią chleba, 
Praw dziwy Bóg jesteś z nieba.

2. W tej Hostyi jest Bóg żywy, 
Choć ukryty, lecz prawdziwy, 
W tym Najświętszym Sakramencie 
Z nieba stawa w tym momencie.

* * *

1. Upadnij na kolana, 
ludu czcią przejęty: 
uwiel biaj swego pana: 
Święty, Święty, Święty!

2. Zabrzmijcie z nami nieba: 
Bóg nasz niepojęty 
W postaci przyszedł chleba; 
Święty, Święty, Święty!
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* * *

1. Witam Cię, witam Przenajświętsze Ciało, 
Któ reś na krzyżu sromotnie wisiało; 
Za nasze winy, Synu Jedyny, 
Ojca wiecznego, Boga prawego, 
Męki te znosiłeś.

2. Dajemy pokłon Bogu prawdziwemu, 
W tym Sakramencie dziwnie zakrytemu; 
Żebrząc litości i Twej miłości, 
Byś gniew swój srogi, o Jezu dro gi, 
Pohamować raczył.

Pieśni na różne okresy  
roku liturgicznego

Pieśni adwentowe

 Oto Pan Bóg przyjdzie, 
Z rzeszą Świętych k’nam przybędzie, 
Światłość wielka w dzień ów będzie.  
Alleluja! Alleluja! (Trzy razy)

* * *

1. Archanioł Boży, Gabriel, 
Posłan do Panny Ma ryi, 
Z Majestatu Trójcy Świętej 
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Tak sprawował poselstwo k’Niej 
„Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna. 
Pan jest z Tobą to rzecz pewna”.

2. Panna się wielce zdumiała 
Z poselstwa, które słyszała. 
Pokorniuchno się skłoniła; 
Jako Panna wstrzemięźliwa. 
Zasmuciła się z tej mowy, 
Nic nie rzekła Aniołowi.

* * *

 Rorate caeli

1. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry. 
Sprawiedliwego wylejcie, chmury! 
O wstrzymaj, wstrzymaj Twoje zagniewanie 
I grzechów naszych nie pamiętaj, Panie!

2. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry. 
Sprawiedliwego wylejcie, chmury. 
Grzech nas oszpecił i w nędznej postaci 
stoim przed Tobą, jakby trędowaci.
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Pieśni na Boże Narodzenie

1. Do szopy, hej pasterze,  
Do szopy, bo tam cud,  
Syn Boży w żłobie leży, 
By zbawić ludzki ród. 

Ref.: Śpiewajcie Aniołowie, 
pasterze grajcie mu; 
Kłaniajcie się królowie, 
Nie budźcie Go ze snu.

2. Klęknijmy na kolana, 
To dziecię, to nasz Bóg;  
Witajmy swego pana, 
Miłości złóżmy dług. 
Ref.: Śpiewajcie Aniołowie, 

pasterze grajcie mu; 
Kłaniajcie się królowie, 
Nie budźcie Go ze snu.

* * *

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. 
Wstań cie, pasterze, Bóg się wam rodzi. 
Czym prędzej się wybierajcie, 
Do Betlejem pośpieszajcie, 
Przy witać Pana.
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2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie, 
Z wszyst kimi znaki danymi sobie. 
Jako Bogu cześć Mu da li, 
A witając zawołali 
Z wielkiej radości.

Pieśni o Męce Pańskiej

1. Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz. 
W Ogrójcu zakrwawiony! 
Tam Cię Anioł w smutku cieszył, 
Skąd był świat pocieszony.

Ref.: Przyjdź, mój Jezu, 
Przyjdź, mój Jezu, 
Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie! 
Bo Cię kocham serdecznie.

2. Ach, mój Jezu, jakeś srodze 
Do słupa przywiązany, 
Za tak ciężkie grzechy nasze 
Okrutnie biczowany.

Ref.: Przyjdź, mój Jezu, 
Przyjdź, mój Jezu, 
Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie! 
Bo Cię kocham serdecznie.
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* * *

1. Krzyżu święty nade wszystko, 
Drzewo przenajszlachetniejsze! 
W żadnym lesie takie nie jest, 
Jedno, na którym sam Bóg jest.

2. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, 
Rozkoszny owoc nosiło. 
Skłoń gałązki drzewo święte, 
Ulżyj członkom tak rozpiętym.

* * *

1. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, 
W krzyżu miłości nauka, 
Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, 
Ten nic nie pragnie, nie szuka.

2. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda. 
Dla duszy smutkiem zmroczonej, 
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie 
W boleści sercu zadanej.

Pieśni na okres wielkanocny

1. Nie zna śmierci, Pan żywota, 
Chociaż przeszedł przez jej wrota. 
Rozerwała grobu pęta ręka świę ta. 
Alleluja!
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2. Adamie, dług twój spłacony, 
Okup ludzki do kończony. 
Wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi dziećmi twymi. 
Alleluja!

* * *

1. Wesoły nam dzień dziś nastał, 
Którego z nas każdy żądał; 
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. 
Alleluja, alleluja!

2. Król niebieski k’nam zawitał, 
Jako śliczny kwiat zakwitał; 
Po śmierci się nam pokazał. 
Alleluja, alleluja!

* * *

1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, 
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. 
Naród niewierny trwoży się przestrasza, 
Na cud Jonasza. 
Alleluja!

2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, 
Anioł zstępuje, niewiasty pociesza; 
„Patrzcie, mówi im, grób ten próżny został, 
Pan zmartwychpowstał”. 
Alleluja!



Pieśni o Matce Bożej

1. Cześć Maryi, cześć i chwała, 
Pannie świętej cześć! 
Śpiewaj, śpiewaj, dziatwo mała, 
Hołd Jej śpiesz się nieść.

2. Ten, co stworzył świat wspaniały, 
W Niej swą Matkę czcił, 
Jej Go ręce piastowały, 
Gdy dzie cięciem był.

* * *

1. Serdeczna Matko, opiekunko ludzi, 
Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi! 
Wygnańcy Ewy, do Ciebie wołamy: 
Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy.

2. Do kogóż mamy, wzdychać nędzne dziatki? 
Tylko do Ciebie, ukochanej matki, 
U której serce otwarte każdemu, 
A osobliwie nędzą strapionemu.
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Misyjne Apostolstwo Chorych

Idea Misyjnego Apostolstwa Chorych zrodziła się 
w Holandii w Bloemendaal, a jej inicjatorem był ks. 
Jakub Willenborg. W roku kanonizacji św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus, patronki misji (1925 r.), zorganizował 
on dla swoich chorych parafian dzień poświęcony mi-
sjom. Dzień ten przyniósł nieoczekiwane owoce. Chorzy 
nie tylko zainteresowali się ideą misyjną, ale zapragnęli 
swoje ludzkie cierpienia włączyć w tajemnice zbawcze 
Chrystusa, ofiarując je za misje i misjonarzy. 

W tym samym roku w rzymie podczas kongresu 
misyjnego zaproponowano chorym, aby wspierali misje 
poprzez ten szczególnie trudny wymiar ludzkiego życia, 
jakim jest cierpienie. 

Wkrótce we Włoszech powstało Misyjne Apostol-
stwo Chorych, które z czasem zaczęło się rozpowszech-
niać. W 1935 r. za zgodą papieża Piusa XI Rada Wyższa 
Papieskich Dzieł Misyjnych uchwaliła, że w Uroczy-
stość Zesłania Ducha Świętego będzie obchodzony 
Dzień Cierpienia w Intencji Misji. 

Tę praktykę Kościoła włączenia chorych w misyjne 
apostolstwo potwierdził bł. Jan Paweł II w encyklice 
Redemptoris missio: 

„Proszę tych wszystkich, którzy pełnią posługę dusz-
pasterską wśród chorych, by pouczali ich o zbawczej 
wartości cierpienia i zachęcali do ofiarowania go Bogu 
za misjonarzy” (RMis 78).
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Stąd też niech nadzwyczajni szafarze Komunii św. 
zachęcają chorych, których odwiedzają, zanosząc im 
Komunię św., do włączenia się w to misyjne apostolstwo. 

Chory jest pomocnikiem dzieła misyjnego, gdy:
•	 swoje cierpienie ofiaruje w intencji misyjnego dzieła 

Kościoła i zbawienia wszystkich ludzi,
•	 modli się za misjonarzy i misjonarki,
•	 modli się o nowe powołania misjonarskie,
•	 modli się o nieustanne rozszerzanie królestwa Bożego 

na ziemi.
Takim dobrym przykładem może być świadectwo 

życia św. Teresy z Lisieux. „Kiedy pewnego dnia św. 
Teresa od Dzieciątka Jezus z wielkim trudem przemie-
rzała ogród zakonny, zbliżyła się do niej jedna z sióstr i, 
widząc zmęczenie chorej, zaprosiła ją do odpoczynku. – 
Wiesz, co mi dodaje sił? – odpowiedziała Teresa. – Moje 
zmęczenie ofiaruję za pewnego misjonarza. Myślę, że 
tam gdzieś bardzo daleko, być może jakiś misjonarz, wy-
niszczony podróżami apostolskimi, potrzebuje pomocy; 
żeby zmniejszyć jego trudy, ofiaruję Bogu moje” [por. 
ks. Jan piotrowski, Cierpienie i współpraca w intencji 
misji, „Apostolstwo Chorych” 6(2006)].

Pracując jako duszpasterz w jednej z gnieźnieńskich 
parafii i odwiedzając chorych, poznałem p. Teresę, która 
od 20 lat leżała w łóżku. Pomimo tak ciężkiej choroby 
była zawsze pogodna i uśmiechnięta. Podobnie jak św. 
Teresa, ofiarowała swoje cierpienie za misje. Wysyłała 
również ze swoich skromnych oszczędności ofiary na 
rzecz misji.
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W mocy Ducha Świętego świadectwo cierpienia 
ludzi chorych sięga aż po krańce ziemi i jest najcen-
niejszym darem dla misjonarzy i misji Kościoła wśród 
narodów. 

ks. kan. dr Franciszek Jabłoński
Dyrektor Diecezjalny  

Papieskich Dzieł Misyjnych

Modlitwa chorego za misje

Boże, Ojcze nasz, w ciężkim położeniu i chorobie 
daj mi siłę, abym swoje cierpienia zjednoczył z krzyżem 
Chrystusa. Pełni zaufania proszę Ciebie: nie pozwól mi 
zapomnieć, że jesteś przy mnie. Przez moją duchową 
więź z misjonarkami i misjonarzami daj siłę tym wszyst-
kim, którzy w chorobie nie znajdują już ludzkiej pomocy.

Spraw, abym przez cierpienia wyprosił umocnienie 
w wierze i miłości ludziom na całym świecie. Powołaj 
wielu młodych ze wszystkich narodów do Twojej mi-
sjonarskiej służby. Najlepszy Ojcze, ufam, że w Twoim 
Królestwie wszystkie łzy zostaną otarte, nie będzie już 
śmierci, choroby ani żadnego cierpienia. W mojej drodze 
do Ciebie bądź ze mną. Amen. 



Notatki
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