
ZASADY WYBORU KANDYDATÓW DO POSŁUGI  

NADZWYCZAJNEGO SZAFARZA KOMUNII ŚW., 

ICH FORMACJA I POSŁUGA W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 

 

Z polecenia księdza arcybiskupa metropolity krakowskiego 2005 roku Komisja ds. Liturgii 

i Duszpasterstwa Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej, opracowała szczegółowe zasady wyboru kandy-

datów do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, ich formacji i posługi. 

Arcybiskup Krakowski ustanowił archidiecezjalnego duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy Komunii 

świętej. Do jego zadań należy troska o kurs przygotowawczy, organizowanie rekolekcji, dni skupienia 

i spotkań formacyjnych, a także czuwanie nad poprawnością spełniania przez nich posługi i występowanie 

w ich sprawach.  

I. WYBÓR KANDYDATÓW 

Wyboru kandydatów spośród członków wspólnoty parafialnej dokonuje ksiądz proboszcz po konsultacji 

z innymi kapłanami, a także, w razie potrzeby przy zachowaniu należnej dyskrecji, z niektórymi wiernymi 

świeckimi. 

Udzielanie Komunii świętej jest świętą posługą, która jest udziałem w misji uświęcania ludzi spełnianej 

przez Kościół. Dlatego przy wyborze kandydatów kieruje się następującymi zasadami: 

1. Nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej mogą zostać mężczyźni w wieku 35-65 lat. Kandydaci po-

winni odznaczać się następującymi przymiotami: 

a. Dojrzałością w wierze, zdrową pobożnością, zwłaszcza umiłowaniem Eucharystii, przykładnym ży-

ciem moralnym, wzorowym życiem rodzinnym, bezinteresownością i duchem apostolskim, intensyw-

nym życiem sakramentalnym; 

b. Cieszyć się poważaniem duchowieństwa i świeckich, aktywnie uczestniczyć w życiu parafialnym, po-

siadać wykształcenie przynajmniej ponadgimnazjalne, wyróżniać się prawością oraz solidnością 

w życiu zawodowym i sąsiedzkim; 

c. Odznaczać się sprawnością psychiczną i fizyczną, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, 

jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, łatwość nawiązywania kontaktów, zwłaszcza z ludźmi 

chorymi i w podeszłym wieku. 

2. Nie należy proponować tej posługi osobie, która wprawdzie posiada odpowiednie przymioty, jednak 

z uwagi na funkcję pełnioną w cywilnych strukturach może znaleźć się w konfliktowej sytuacji z innymi oso-

bami. Dotyczy to ewentualnych kandydatów spośród grona polityków, ludzi biznesu, czy tzw. działaczy spo-

łecznych.  

3. Zgodnie z zaleceniem arcybiskupa metropolity krakowskiego wprowadzenie posługi nadzwyczajnych 

szafarzy Komunii świętej 2006 roku w życie parafii uznano, jako element wieloletniego programu duszpaster-

skiego. Na pierwszy kurs przygotowawczy zgłoszono 61 kandydatów, za rok 28, w roku 2007- 30, zaś w tym 

roku przygotowuje się 26 kandydatów. 

II. KURS PRZYGOTOWAWCZY 

4. Zgłoszeni kandydaci odbywają kurs przygotowawczy. Jego program obejmuje siedem spotkań – (4 wy-

kłady i ćwiczenia, oraz Eucharystia z pełną posługą liturgiczną podejmowaną przez kandydatów). Spotkania 

odbywają się w soboty. Zajęcia prowadzą wykładowcy Papieskiej Akademii Teologicznej. 

5. Uczestnicy kursu wprowadzeni są w podstawowe prawdy wiary, dotyczące ich posługi oraz praktyczne 

umiejętności potrzebne przy udzielaniu Komunii świętej.  

a. Wykład pierwszy jest rozwinięciem w ciągu sześciu spotkań tematu powołania do świętości. Udziela-

nie Komunii świętej stawia szafarzom, także tym nadzwyczajnym, wysokie wymagania moralne. Zo-

stają oni włączeni, we właściwym sobie zakresie, w posługę uświęcania, jaką sprawuje Kościół. Dlate-

go muszą sami podjąć bardziej dojrzałą refleksję nad tajemnicą świętości.  

b. Drugi cykl wykładów jest pełniejszym wprowadzeniem uczestników kursu w rozumienie liturgii Ko-

ścioła. Liturgia, szczególnie eucharystyczna, stanie się dla nich z nowego tytułu rzeczywistością, za 
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którą biorą cząstkę odpowiedzialności i którą muszą lepiej poznać.  

c. W krótkich homiliach, nawiązujących do czytań mszalnych danego dnia, są przekazywane myśli 

o dobrym przygotowaniu do uczestnictwa w Eucharystii, dojrzałym jej przeżywaniu i dziękczynieniu 

po jej zakończeniu.  

d. Wykład trzeci to systematyczne wprowadzanie kandydatów w zagadnienia związane z ich posługą 

nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej oraz innymi apostolskimi zadaniami, jakie powinni podej-

mować w parafii. 

e. Ostatnia godzina w każdym spotkaniu poświęcona jest na ćwiczenia. Mają one charakter pracy nad 

tekstem oraz praktycznych zajęć.  

6. Przed zakończeniem kursu kandydaci piszą pismo do Księdza Arcybiskupa z prośbą o dopuszczenie ich 

do posługi nadzwyczajnego szafarza. Podają w niej uzasadnienie i wyrażają zobowiązanie do wiernego wy-

pełniania posługi. 

7. Kurs kończy się ustnym egzaminem. Kandydaci uczestniczą w weekendowych rekolekcjach bezpośrednio 

przed przyjęciem błogosławieństwa do posługi.  

III. UPOWAŻNIENIE DO PEŁNIENIA POSŁUGI 

8. Osoby, które ukończą kurs i zostaną dopuszczone do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej 

otrzymują błogosławieństwo arcybiskupa metropolity krakowskiego. Eucharystia z udzieleniem błogosła-

wieństwa ma miejsce w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.  

9. Upoważnienie biskupa do pełnienia posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej zostaje poświad-

czone stosownym dokumentem:  

a. Upoważnienie jest udzielane na okres jednego roku. 

b. Pomocnik w udzielaniu Komunii świętej nie zobowiązuje się do tej posługi na całe życie, dlatego po 

upływie oznaczonego czasu może zrezygnować z posługi, co należy uszanować.  

c. W razie sprzeniewierzenia się swej funkcji przez nadzwyczajnego szafarza ordynariusz miejsca może 

cofnąć upoważnienie i zabronić pomocnikowi udzielania Komunii świętej. Doraźnie decyzję 

o zawieszeniu nadzwyczajnego szafarza może podjąć proboszcz, z obowiązkiem niezwłocznego po-

wiadomienia o tym Duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, który przedstawia sprawę 

ordynariuszowi miejsca. 

10. Przedłużenie upoważnienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej dokonuje się za każdym razem 

na wniosek proboszcza skierowany do Duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej miesiąc przed 

upływem ważności upoważnienia. Wniosek powinien być poparty opinią o godnym spełnianiu posługi przez 

nadzwyczajnego szafarza oraz uczestnictwo w weekendowych rekolekcjach.  

11. Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej pełnią swą posługę w wyznaczonej parafii pod opieką probosz-

cza lub rektora kościoła względnie innych duszpasterzy. Nie mogą wykonywać swej funkcji poza własną pa-

rafią bez wyraźnej zgody miejscowego proboszcza. W razie zmiany miejsca zamieszkania poza Archidiecezję 

Krakowską do pełnienia posługi wymagana jest pisemna zgoda miejscowego biskupa. 

12. Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej nie mają prawa do żadnego wynagrodzenia z racji pełnienia swej 

posługi. Jednak koszty uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych czy rekolekcjach, dojazdów do chorych 

i innych wydatków związanych z pełnioną posługą pokrywa parafia.  

IV. FORMACJA STAŁA 

13. Formacja stała odbywa się przede wszystkim we wspólnocie, w której nadzwyczajny szafarz Komunii 

świętej żyje i spełnia swą posługę. Poza tym jest obowiązany raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach prowa-

dzonym specjalnie dla nich oraz zapoznać się każdego roku przynajmniej z jedną wyznaczoną lekturą. 

14. Zachęca się także nadzwyczajnych szafarzy do uczestnictwa w ogólnopolskiej pielgrzymce organi-

zowanej dla nadzwyczajnych szafarzy przez Komisję Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów. Do uczestnictwa w diecezjalnej Pielgrzymce Służby Liturgicznej w ostatnią sobotę sierp-

nia oraz na opłatku u księdza kardynała. 

 


