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3 

 

 

 

Szczęść Boże! 

 

Przeżycie liturgii w dniu naszego Święta Patronalnego 8.12.2009 r. w stało się 

inspiracją do przygotowania tego Biuletynu. Jego celem jest dzielenie się sposobem 

przygotowania i przeżywania liturgii, aby Eucharystia stawała się rzeczywiście źródłem 

i szczytem naszego życia, abyśmy z radością służyli ludowi Bożemu poprzez swego 

rodzaju ewangelizację do liturgii i przez liturgią. Rozsyłanie „Informatora” przez wiele lat 

w naszej diecezji (wcześniej – w metropolii gnieźnieńskiej) także przygotowało grunt 

do opracowania „Biuletynu” – skoro można rozsyłać tyle interesujących i budujących 

treści – to dlaczego nie liturgicznych? 

W tym numerze są zawarte materiały ilustrujące sposób przygotowania Liturgii 

w Noc Narodzenia Pańskiego, sposób podziału posług liturgicznych, modlitwa wiernych, 

komentarze liturgiczne. Przykłady zaczerpnięto z liturgii w parafii Świętych Polskich 

Braci Męczenników w Bydgoszczy oraz z przygotowania celebracji w czasie ostatniej 

ORDJ w Porszewicach. Proszę zwrócić uwagę nie tylko na treść, ale i na formę. 

Chodzi o zachowanie przejrzystości, o odpowiedni dobór kolorów i wielkości 

oraz rodzaju czcionek. 

Mam nadzieję, że ułatwi to przygotowanie liturgii w Okresie Narodzenia 

Pańskiego w naszych parafiach i wspólnotach oazowych. 

Proszę o przesyłanie uwag i komentarzy na mój adres mailowy zawarty 

na dole strony lub o kontakt telefoniczny. 

Na zakończenie – dzisiejsza kolekta: niech stanie się naszą modlitwą 

w oczekiwaniu na Narodzenie Pańskie: 

 

„Wszechmogący Boże, pomóż swemu ludowi z wielką czujnością oczekiwać przyjścia 

Twojego Syna, abyśmy wierni pouczeniom Zbawiciela, spieszyli na spotkanie z Nim 

ze światłem wiary i miłości. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen”. 

 

Z Bogiem, 

Wojciech Kosmowski 

       kosmowsk@mp.pl 

       kom. 605 550 017

mailto:kosmowsk@mp.pl
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K O M E N T A R Z E  L I T U R G I C Z N E  

 

Przed czytaniami 

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką” - prorok Izajasz te słowa kieruje 

nie tylko do Izraelitów udręczonych w niewoli asyryjskiej, ale do ludzi wszystkich 

narodowości, żyjących w każdym czasie. W Chrystusie już wypełniła się zapowiedź 

proroka. „Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” to prawdziwy „Bóg i Zbawiciel 

nasz, Jezus Chrystus”, który przyszedł, aby nas wyzwolić z niewoli grzechu i otworzyć 

nam drogę do Ojca. 

Na znak szczególnej czci dla Ewangelii podczas jej proklamacji wszyscy zwrócimy się 

w stronę ambony. 

 

Przed Credo 

Z radością wyznawajmy naszą wiarę w Boga, który narodził się w Betlejem. Na znak 

szczególnej czci dla tajemnicy Wcielenia przyklękniemy na słowa: "I za sprawą Ducha 

Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem". 

 

Przed procesją z darami 

Bóg posłał nam swojego Syna, abyśmy mieli życie dzięki Niemu. Jezus przez swe 

przyjście na świat i przez śmierć krzyżową ukazał nam wzór sprawiedliwości i miłości. 

W sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii Jego dzieło wciąż trwa i wzywa nas 

do naśladownictwa. Do Ofiary naszego Pana dołączmy nasze ofiary, nasze umartwienia 

i prośmy Boga by je przyjął na swoją chwałę i dla naszego zbawienia. 

W czasie przygotowania darów zachowujemy postawę siedzącą – wstaniemy wraz 

ze służbą liturgiczną podczas okadzenia głównego celebransa. 

 

Przed Prefacją (I o Narodzeniu Pańskim) 

Prefacja, która nastąpi za chwilę jest modlitwą dziękczynną. Wyraźmy w niej 

wdzięczność naszemu Bogu za „nowy blask jego światłości, który nam zajaśniał  

przez tajemnicę wcielonego Słowa”. 

 

Przed znakiem pokoju 

W radosnym czasie Narodzenia Pańskiego jesteśmy w szczególny sposób wezwani 

do tego, by dzielić się tą radością i pokojem z bliźnimi. Wyrazem tego będzie podanie 

ręki osobom stojącym najbliżej nas podczas tej liturgii. Niech ten gest będzie znakiem 

Bożego pokoju. 
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M O D L I T W A  P O W S Z E C H N A  

 

Przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z dziewicy Maryi, 

który przychodząc na świat jako Zbawiciel, niesie radość wszystkim ludziom 

dobrej woli, przedstawmy Ojcu niebieskiemu nasze modlitwy: 

 
1. Jezu, Synu Boży, spraw, aby Twój Kościół z mocą głosił 

na całej ziemi Dobrą Nowinę. 

2. Jezu, Synu Boży, spraw, by Papież, Jan Paweł II 

kierował serca ludzi na drogi prawdy, miłości i pokoju. 

3. Jezu, Synu Boży, spraw, aby Twój pokój ogarnął 

cały świat. 

4. Jezu, Synu Boży, spraw, aby ludzie biedni, bezdomni 

i cierpiący znaleźli bliźnich, którzy otworzą dla nich serca 

i swoje domy. 

5. Jezu, Synu Boży, spraw, by ludzie grzeszni, zagubieni 

i obojętni nie wątpili w dobroć Boga, lecz przyjęli łaskę 

Jego przebaczenia. 

6. Jezu, Synu Boży, spraw, aby Rok Jubileuszowy 

był dla nas czasem nawrócenia i wzrostu wiary. 

 
Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, wysłuchaj modlitw 

Twojego Kościoła † i spraw, aby mógł wszystkich ludzi obdarzyć pokojem, * 

który Syn Twój przyniósł na ziemię. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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O a za  R e k o l e k c y j n a  D i a k o n i i  J e d n o ś c i  -  S ł u c h a ć  P a n a  
P o r s ze w i c e  2 7 - 2 9  l i s t o p a d a  2 0 0 9  r .  

 

M O D L I T W A  P O W S Z E C H N A  

 
Wstęp Bóg Ojciec troszczy się nieustannie o swoje stworzenie. Pokładając nadzieję 

w Stworzycielu, zanieśmy do Niego wspólne prośby: 
 

1.  (I) Za Kościół Święty, który jest wezwany do głoszenia Dobrej Nowiny 

 - niech jego członkowie świadectwem swojego życia przyczyniają się 

   do budowania cywilizacji miłości. 

2.  (I) Za Papieża, biskupów i prezbiterów, którzy pełnią Twoją służbę 

 na całym świecie 

 - niech opierając się na Twojej miłości, prowadzą cały lud wierny 

   do Twojego Królestwa. 

3.  (II) Za rządzących, którzy stoją na straży dobra obywateli 

 - niech powierzone im funkcje sprawują w duchu pokory, 

   dążąc do zapewnienia pokoju na ziemi. 

4.  (III) Za rodziny, które przeżywają rozłamy i trudności 

 - niech Twoja łaska pomoże im odnaleźć drogę porozumienia 

   i odbudować wzajemną miłość. 

5.  (III) Za zmarłych, którzy poprzedzili nas w drodze do Ciebie, zwłaszcza 

  za Papieża Jana Pawła II i ks. Franciszka Blachnickiego 

 - niech wraz z Maryją i wszystkimi świętymi wychwalają Twoje 

   miłosierdzie w Nowym Jeruzalem. 

6.  (IV) Za naszą wspólnotę, która u początku Oazy Rekolekcyjnej 

 Diakonii Jedności gromadzi się wokół Twego ołtarza 

 - niech czas, który nam dajesz, wyda miłe Tobie owoce 

   w naszym życiu i naszych wspólnotach. 

 

Modlitwa Boże, nasz Stwórco, † wysłuchaj nasze pokorne modlitwy i udziel nam hojnie 

Twojej łaski, * byśmy potrafili, bezgranicznie zaufać Twojej doskonałej miłości. 

Przez Chrystusa, Pana naszego.  

W.  Amen. 

p r z y g o t o w a ł a :  P a t r y c j a  K u l c z e w s k a
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PLAN LITURGII MSZY ŚWIĘTEJ W UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO  

AD 1999 (u progu Roku Jubileuszowego) - MSZA W NOCY 

W PARAFII ŚWIĘTYCH POLSKICH BRACI MĘCZENNIKÓW W BYDGOSZCZY 

 

I. Komentarz przed rozpoczęciem liturgii 

II. Procesja z zakrystii długą drogą 

Światła w kościele nie są zapalone. Na czele procesji niesiony jest turyfer, 

dalej krzyż przy którym są niesione dwie świece, następnie poczty sztandarowe, 

ministranci, lektorzy, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, diakon 

niosący Ewangeliarz, koncelebransi, harcerze niosący Światło Betlejemskie 

i Główny Celebrans niosący figurkę Dzieciątka Jezus.  

Podczas procesji śpiew: Spuśćcie nam... 

III. Procesja zatrzymuje się przy ołtarzu, przy żłóbku.  

Harcerze kładą na ołtarzu Światło Betlejemskie.  

Celebrans kładzie figurkę w żłóbku.  

Diakon kładzie Ewangeliarz na ołtarzu.  

IV. Poświęcenie żłóbka (wg Obrzędów błogosławieństw, nr 1288 - 1290) 

V. Obrzędy wstępne 

Śpiew: Bóg się rodzi..., podczas którego następuje ucałowanie i okadzenie ołtarza. 

Następnie główny celebrans udaje się do miejsca przewodniczenia 

Celebrans: W Imię Ojca i Syna i Ducha Św.  

W: Amen 

Celebrans:  Miłosierdzie Boga Ojca, Miłość Wcielonego Słowa i dar jedności 

w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi.  

W: I z duchem Twoim 

Celebrans ogłasza Wielki Jubileusz 

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU... 

Po zakończeniu hymnu dalszy ciąg liturgii odbywa się jak zwykle.  

VII. Uwagi do ogłoszeń 

Przed błogosławieństwem celebrans ogłasza wykaz Kościołów Jubileuszowych 

na terenie Archidiecezji i zachęca wiernych do pielgrzymowania do nich 

w ciągu roku, aby uzyskać odpust zupełny. 
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W I O S E N N Y  D W D D ,  A D  2 0 0 4  

 

 

 

 

FUNKCJA POSŁUGUJĄCY 

Ceremoniarz  

L 1  

Ps  

+  

OŁ  

OŁ  

MŚ – 2  

Pomocnik ceremoniarza (kom i mp)  

Komentatorka  

Wezwania modlitwy wiernych 1  

2  

3  

4  

5  

6  

Ceremoniarz darów  

Procesja z darami            2 os. składka  

2 os. puszki  

2 os. wino i woda, hostie  

Przewodniczka scholi  

 

Formularz: sobota II tygodnia Wielkiego Postu,  

III formuła aktu pokuty, II prefacja wielkopostna (nr 9),  

Modlitwa eucharystyczna: 1 o tajemnicy pojednania,  

Końcowe błogosławieństwo w formie modlitwy nad ludem
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Narodzenie Pańskie’2004 Msza w nocy  

 

PODZIAŁ POSŁUG LITURGICZNYCH 

 

C - lektor 

PC (mikrofon) - lektor 

L 1 - lektor (ustanowiony) z Katolickiego Stowarzyszenia Rodzin 

Ps - Neokatechumenat 

L 2 - kleryk 

MK  - lektor 

T, N - 2 lektorów 

+ - ministrant 

MŚ - 2 ministrantów 

OŁ - 2 ministrantów 

CH (dzwonki) - 2 ministrantów 

CH (pateny) - 8 ministrantów  

Dary  - członkowie Hospicjum 

Komentarze - Neokatechumenat, Ruch Światło-Życie - młodzież 

Modlitwa Powszechna - Ruch Światło-Życie - Domowy Kościół, siostry zakonne, 

harcerze, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin, Bractwo 

Świętego Wojciecha, lektor 

 

UWAGA! 

Wszyscy posługujący przychodzą na 30 minut przed rozpoczęciem, 

tj. o 23.30



  

Modlitwy pełniących różne posługi i funkcje liturgiczne 

 

 

WSTĘP  

 

Każda funkcja liturgiczna jest świętym posługiwaniem, w którym człowiek jednoczy się 

z Chrystusem. Jest to również służba wobec ludzi, którzy uczestniczą w celebracji. 

Posługujący powinien więc modlić się nie tylko za siebie, lecz także za tych, którym służy. 

Jeśli głosi im słowo, powinien prosić Boga, aby słuchający to słowo przyjęli, jeśli niesie świecę, 

powinien modlić się, aby znak światła do wszystkich przemówił itd. 

Takie modlitwy zalecone są zarówno przed celebracją liturgii jak i po jej zakończeniu. 

Odmawia się je indywidualnie. Teksty modlitw są wręczane posługującym w czasie 

przekazywania im danej posługi lub funkcji. Podejmują oni wtedy także zobowiązanie 

do modlitwy za wszystkich, do których Chrystus ich posyła. 

 

(na podstawie propozycji Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej AD 2008, 
 

opr. DDL Diecezji Bydgoskiej, II Niedziela Adwentu AD 2008 - jest to wersja robocza, 
 

wersja ostateczna ukaże się w "Obrzędach błogosławieństw służby liturgicznej". Na razie  
 

wskazane jest, by poddać analizie poszczególne zdania i słowa każdej modlitwy, by dokonać  
 

ewentualnych poprawek po to, by te modlitwy były bogate teologicznie, 
 

piękne pod względem językowym, a także łatwe do nauczenia się na pamięć). 

 

 
CEREMONIARZ 

 

Przed liturgią: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego pełnienia zadań ceremoniarza 

w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim pełniącym wyznaczone funkcje udziel daru gorliwości 

i współpracy. Spraw, abyśmy przez piękno spełnianych funkcji, pomogli wszystkim 

zgromadzonym zbliżyć się do Ciebie. 
 

Po liturgii: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do pełnienia zadań ceremoniarza 

w świętej liturgii Kościoła. Spraw, abym upodobniał się coraz bardziej do Chrystusa 

i pomagał innym umiłować posługiwanie w liturgii. 

 

LEKTOR 
 

Przed liturgią: Przyjdź, Duchu Święty! Udziel mi łaski godnego głoszenia słowa Bożego, 

a wszystkim zgromadzonym na liturgii udziel daru przyjęcia tego słowa w swoim sercu. Naucz 

nas wiernie pełnić wolę Ojca niebieskiego. 
 

Po liturgii: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do głoszenia słowa Bożego w świętej 

liturgii Kościoła. Spraw, abym gorliwie wprowadzał słowo w czyn i był jego świadkiem 

wobec innych ludzi. 
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CZYTAJĄCY WEZWANIA MODLITWY POWSZECHNEJ (ORANT)  
 

Przed liturgią: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego odczytywania wezwań 

modlitwy powszechnej, a wszystkim zgromadzonym na liturgii udziel daru modlitwy 

pełnej wiary i miłości. Naucz nas modlić się z Jezusem Chrystusem, naszym Panem 

i Zbawicielem. 
 

Po liturgii: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do odczytywania wezwań 

modlitwy powszechnej w świętej liturgii Kościoła. Spraw, abym zawsze gorliwie się modlił 

i był apostołem modlitwy wobec innych ludzi. 

 

KOMENTATOR 
 

Przed liturgią: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego odczytywania komentarzy 

w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru rozumienia znaków 

wyrażających tajemnicę Chrystusa. Spraw, abyśmy świadomie i czynnie uczestniczyli 

w świętych obrzędach liturgicznych. 
 

Po liturgii: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do odczytywania komentarzy 

w świętej liturgii Kościoła. Spraw, abym nieustannie pogłębiał rozumienie tajemnic Chrystusa 

i był apostołem Eucharystii wobec innych ludzi. 

 

PRZYNOSZĄCY DARY OFIARNE  
 

Przed liturgią: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego przynoszenia na ołtarz 

chleba i wina, a wszystkim zgromadzonym na Eucharystii udziel daru świadomego 

uczestnictwa w Najświętszej Ofierze. Naucz nas łączyć nasze życie z życiem Chrystusa. 
 

Po liturgii: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do przynoszenia darów ludu Bożego 

na ołtarz eucharystyczny. Spraw, abym za wzorem Chrystusa stawał się chlebem dla moich 

braci. 

 

POSŁUGUJĄCY PRZY OŁTARZU 
 

Przed liturgią: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego posługiwania 

przy świętym ołtarzu, a wszystkim zgromadzonym udziel daru ofiarnej miłości. Naucz nas 

siebie samych składać w ofierze za braci. 
 

Po liturgii: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do posługiwania przy świętym ołtarzu. 

Spraw, abym umiał służyć braciom we wszystkich ich potrzebach. 

 

NIOSĄCY KRZYŻ 
 

Przed liturgią: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego niesienia krzyża 

w liturgicznych procesjach, a wszystkim zgromadzonym udziel daru naśladowania Chrystusa 

niosącego krzyż. Naucz nas jeden drugiego brzemiona nosić. 
 

Po liturgii: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do niesienia krzyża w liturgicznych 

procesjach. Spraw, abym wiernie trwał pod krzyżem Chrystusa i był Jego świadkiem wobec 

braci. 
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MINISTRANCI ŚWIATŁA  
 

Przed liturgią: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego niesienia światła 

w liturgicznych procesjach, a wszystkim zgromadzonym udziel daru życia w świetle 

Chrystusowej Ewangelii. Naucz nas miłować prawdę i według niej kształtować nasze życie. 
 

Po liturgii: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do niesienia światła w liturgicznych 

procesjach. Spraw, abym trwał w zjednoczeniu z Chrystusem i przez swoje postępowanie 

był światłem dla moich braci. 

 

NIOSĄCY KADZIDŁO  
 

Przed liturgią: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego pełnienia zadań 

ministranta kadzidła w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru 

pięknej modlitwy wznoszącej się ku Bogu jak woń kadzidła. Spraw, abyśmy trwali 

w zjednoczeniu z Chrystusem, który składa na krzyżu całopalną ofiarę.  
 

Po liturgii: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do pełnienia zadań ministranta 

kadzidła w świętej liturgii Kościoła. Spraw, aby całe moje życie było wypełnione miłością, która 

umie spalać się w służbie braciom. 

 

MINISTRANT KSIĘGI  
 

Przed liturgią: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego pełnienia zadań 

ministranta księgi w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru łączenia 

osobistej modlitwy z modlitwą Chrystusa. Spraw, abyśmy umieli korzystać ze skarbca 

modlitw Kościoła, zawartych w księgach liturgicznych. 
 

Po liturgii: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do pełnienia zadań ministranta księgi 

w świętej liturgii Kościoła. Spraw, abym coraz lepiej poznawał piękno liturgicznej modlitwy 

i umiał ukazać to piękno moim braciom. 

 

KANTOR (ORGANISTA) 
 

Przed liturgią: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego pełnienia zadań 

kantora (organisty) w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru 

wyrażania śpiewem ich wiary i miłości. Spraw, abyśmy umieli śpiewać pieśń nową, śpiew ludu 

odkupionego przez Chrystusa. 
 

Po liturgii: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do godnego pełnienia zadań 

kantora (organisty) w świętej liturgii Kościoła. Spraw, aby całe moje życie było śpiewem 

na Twoją chwałę i pomagało braciom wznosić swe serca ku Tobie. 

 

PSAŁTERZYSTA 
 

Przed liturgią: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego śpiewania psalmu 

responsoryjnego w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru 

wzniesienia serca ku Bogu przez słowa i melodię psalmu. Naucz nas wyrażać Ojcu 

niebieskiemu nasze uwielbienie, dziękczynienie, przeproszenie i prośbę. 
 

Po liturgii: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do śpiewania psalmu 

responsoryjnego w świętej liturgii Kościoła. Spraw, abym coraz bardziej ubogacał moją 

osobistą modlitwę psalmami i pomagał innym odkrywać piękno tej biblijnej modlitwy. 



Modlitwy pełniących różne posługi i funkcje l iturgiczne  

13 

 

SCHOLA LUB CHÓR 
 

Przed liturgią: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego ożywiania i ubogacania 

śpiewu w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru modlitwy śpiewem. 

Spraw, abyśmy umieli śpiewać sercem i ustami, jednocząc się z pieśnią aniołów i świętych 

w niebie. 
 

Po liturgii: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do ożywiania i ubogacania śpiewu 

w świętej liturgii Kościoła. Spraw, aby całe moje życie było śpiewem na Twoją chwałę 

i pomagało braciom wznosić swe serca ku Tobie. 

 

SŁUŻBA ŁADU 
 

Przed liturgią: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego pełnienia zadań upiększania 

kościoła oraz troski o ład i porządek w czasie świętych celebracji, a wszystkim zgromadzonym 

udziel daru umiłowania piękna. Spraw, abyśmy wspólnie troszczyli się o piękno domu Bożego 

i piękno liturgicznych celebracji. 
 

Po liturgii: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do pełnienia zadań upiększania 

kościoła oraz troski o ład i porządek w czasie świętych celebracji. Spraw, abym zawsze 

dostrzegał piękno dzieł Bożych i był świadkiem umiłowania piękna wobec braci. 

 

ZAKRYSTIAN 
 

Przed liturgią: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego spełniania zadań zakrystiana 

w naszym kościele, a wszystkim przychodzącym do niego daj łaskę umocnienia w wierze 

i miłości. Spraw, abyśmy pobożnie i owocnie przeżywali świętą liturgię, w której uobecnia się 

nasze zbawienie. 
 

Po liturgii: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do pełnienia zadań zakrystiana 

w naszym kościele. Spraw, abym solidnie wypełniał swoje obowiązki i świadczył o Chrystusie 

wobec braci. 

 

NADZWYCZAJNY SZAFARZ KOMUNII ŚW.  
 

Przed liturgią: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego pełnienia zadań 

nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej, a wszystkim zgromadzonym na liturgii udziel daru 

otwarcia serca na przyjście Pana. Naucz nas żyć w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, 

naszym Zbawicielem. 
 

Po liturgii: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do pełnienia zadań nadzwyczajnego 

szafarza Komunii świętej w liturgii Kościoła. Spraw, abym niosąc innym Chleb życia, 

wiernie trwał przy Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem. 

 

AKOLITA 
 

Przed liturgią: Przyjdź, Duchu Święty. Udziel mi łaski godnego pełnienia posługi akolity, 

a wszystkim zgromadzonym na Eucharystii udziel daru zjednoczenia z Chrystusem 

składającym Najświętszą Ofiarę. Naucz nas samych siebie składać w ofierze za braci. 
 

Po liturgii: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do pełnienia posługi akolity. 

Spraw, abym w imieniu Chrystusa niósł pomoc chorym, słabym i wszystkim potrzebującym. 


