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Msza św. rozpoczyna się normalnie. Jeżeli w tym dniu jest duża liczba ministrantów,
lektorów i innych członków służby liturgicznej, należy wykorzystać wszystkie elementy dla
podniesienia rangi celebracji. Wszystko odbywa się jak podczas normalnej Mszy św.,
a obrzęd ustanowenia szafarzy nadzwyczajnych instalowany jest albo po homilii.
Rozpoczyna go dialog liturgiczny, który odbywa się pomiędzy odpowiedzialnym za
przygotowanie a Księdzem, który reprezentuje PCM. Rozpoczyna się on od imiennego
wezwania kandydatów. Po wyczytaniu imienia i nazwiska wezwany odpowiada „jestem”
i staje w miejscu wyznaczonym podczas przygotowania liturgii. – UWAGA! Można
zrealizować ten etap również w taki sposób, że wpierw jest wezwanie kandydatów,
następnie Ewangelia i homilia, a dopiero po niej dialog liturgiczny. Sam dialog to oficjalna
forma zapewnienia władzy kościelnej o wiarygodności kandydatów oraz zgodnym
z zaleceniami przygotowaniu ich do pełnienia tej posługi szafarza od strony formalnej,
intelektualnej i duchowej. Następnym krokiem jest wyznanie wiary – składa się je na
sposób odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Po niej następuje właściwa modlitwa
uświęcenia i wprowadzenia do posługi. Po zakończeniu obrzędu celebrans wraca do
Modlitwy wiernych.











Wyjście z asystą („starzy” posługują, a „nowi” w garniturach). Po przyjściu do ołtarza
zajmują wyznaczone pozycje (ławki - zarezerwować ławki dla nich i ich rodzin)
Po homilii imiennie wezwać kandydatów
Poświęcić alby i krzyże – nałożyć alby i cinkula (krzyże zostają na błogosławieństwo)
Dialog liturgiczny – uwaga ominąć dialog. Z pkt 2 odczytać jedynie ostatni akapit
Modlitwa Wiernych (Wojtek)
Procesja z darami (Paweł, Remigiusz, Szymon)
Komunia – dla szafarzy pod dwoma postaciami, po stronie sedilii. Dwóch z nich dostaje
krew Pańską i idzie przed balaski. Wymieniają się w trakcie Komunii.
Schodzą do prezbiterium po księdzu, który zabiera Komunie na ołtarz. Przed puryfikacją
mogą być poproszeni o spożycie Krwi Pańskiej
Błogosławieństwo – wpierw indywidualne dla szafarzy z nałożeniem krzyży, a potem
ogólne dla wszystkich
Po rozesłaniu szafarze schodzą do zakrystii z wszystkimi

1. WEZWANIE KANDYDATÓW
Niech przystąpią ci, którzy mają być ustanowieni do posługi Nadzwyczajnych
Szafarzy Eucharystii:
Paweł Dudziński
Remigiusz Farbotko
Edward Goliński
Robert Jacuński
Andrzej Kołodziej
Piotr Kowalski
Szymon Kręcidło
Jerzy Kusiak
Mariusz Zbrzyzny
Wojciech Ziółkowski
Szafarz: Jestem.

2. DIALOG LITURGICZNY
Prowadzący: Księże [Biskupie, Rektorze, Dziekanie, Proboszczu], wspólnota
Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej pw. Świętego Andrzeja Boboli prosi przeze
mnie o dopuszczenie do posługi Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii tych oto
naszych braci.
Kapłan: Czy przedstawieni kandydaci wiedzą, jak wielki dar otrzymują i czy
przygotowali się należycie do posługiwania Ludowi Bożemu jako Nadzwyczajni
Szafarze Eucharystii?
Prowadzący: Jestem przekonany, że są dobrze przygotowani. Uczestniczyli bowiem
przez szereg dni w katechezie, w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie.
Dbają o wzrost życia duchowego poprzez regularną spowiedź i częstą Komunię
świętą, kierownictwo duchowe oraz lekturę religijną.
Kapłan: Drodzy bracia w Chrystusie Panu,
wezwani do służby nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. w szczególny sposób
będziecie uczestniczyć w posługiwaniu Kościołowi, dla którego Eucharystia jest
szczytem i źródłem życia, dzięki niej bowiem lud Boży buduje się i wzrasta.
Wam bowiem zaleca się, abyście pomagali kapłanom i diakonom
w wykonywaniu ich urzędu i jako nadzwyczajni szafarze udzielali Komunii
świętej wiernym, także chorym. Przeznaczeni w specjalny sposób do tej
posługi, starajcie się pełniej żyć Ofiarą Eucharystyczną i do niej doskonalej
siebie upodabniać. Starajcie się również zrozumieć duchowe znaczenie i istotę
czynności, które będziecie wykonywać, abyście codziennie przez Jezusa
Chrystusa składali siebie w ofierze, jako duchowy dar, przyjemny Bogu.
Tak postępując, będziecie lepiej pamiętać, że podobnie jak spożywacie
z waszymi braćmi i siostrami jeden chleb eucharystyczny, tak też macie
stanowić z nimi jedno ciało mistyczne. Otoczcie szczerą miłością Ciało
Chrystusa, czyli lud Boży, zwłaszcza słabych i chorych, wypełniając w ten
sposób nakaz Pana naszego, który dał swoim Apostołom w czasie ostatniej
wieczerzy: „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem”.
3. WYZNANIE WARY
Kapłan: Drodzy bracia, wspólnie ze zgromadzonym tu Kościołem złóżcie wyznanie
wiary. Pytam każdego z was:
Kapłan: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i pokus?
Wszyscy: Wyrzekam się.
Kapłan: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Wszyscy: Wierzę.
Kapłan: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana,
narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał
z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Wszyscy: Wierzę.
Kapłan: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie
Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Wszyscy: Wierzę.
Kapłan: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest
naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.
4. MODLITWA POŚWIECENIA
Kapłan: Drodzy bracia i siostry, prośmy Boga, aby napełnił błogosławieństwem
tych, których wybrał do posługi nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. Niech
umocni ich do wiernego posługiwania w swoim Kościele.
Kandydaci klękają. Wszyscy przez chwilę modlą się przez chwilę w ciszy.
Następnie kapłan odmawia modlitwę:

Najłaskawszy Boże, Tyś przez Jednorodzonego Syna swego
powierzył Twemu Kościołowi chleb życia; pobłogosław + tych
naszych braci, wybranych do posługi nadzwyczajnych szafarzy
Eucharystii. Spraw, aby troszczyli się o święte ołtarze i swoim
braciom i siostrom godnie rozdzielali Chleb życia wiecznego,
niech także stale wzrastają w wierze i miłości ku zbudowaniu
Twego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
Kapłan stoi (można też przygotować krzesło, na którym zasiądzie).
Kandydaci podchodzą kolejno, ujmują dwoma rękami za kielich do konsekracji
(lub patenę) i składają deklarację służenia Kościołowi

Kapłan: Przyjmij naczynie z chlebem do udzielania Eucharystii
i tak postępuj, abyś godnie mógł służyć Kościołowi przy stole Pańskim.
Szafarz: Amen.
5. MODLITWA WIERNYCH
6. PROCESJA Z DARAMI

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

