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ARCHIDIECEZJALNA KOMISJA 
DS. LITURGII 

I DUSZPASTERSTWA LITURGICZNEGO 
____________________________ 

 
NADZWYCZAJNI SZAFARZE 

KOMUNII ŚWIĘTEJ 
 
 

 
 
 

Umiłowani, ci nasi bracia zostali wybrani z wielu parafii naszej 
Archidiecezji do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. 
Przygotowali się do tego zadania przez udział w spotkaniach forma-
cyjnych i dniu skupienia. Dziś zostanie im udzielone upoważnienie do 
zanoszenia Komunii świętej chorym. W razie pilnej potrzeby będą 
także pomagać kapłanom w udzielaniu tego Sakramentu w kościele, 
a jeśli zaistnieje taka konieczność, zaniosą Wiatyk osobom znajdują-
cym się w bliskim niebezpieczeństwie śmierci. 

 
Z obrzędu błogosławienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej 
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KURS DLA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ 
W ROKU FORMACYJNYM 2017/2018 

 
Na jesień tego roku został zaplanowany następny (już dwuna-

sty) kurs przygotowawczy do posługi nadzwyczajnego szafarza Ko-
munii świętej. Zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa wiek męż-
czyzn, których księża proboszczowie mogą przedstawić do przygo-
towania dla podjęcia tej posługi, został określony na 25 do 65 lat. 

 
W dniu 28.10.2017 roku o godz. 9.00 w Domu Duszpasterskim 

przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach rozpocznie 
się kurs przygotowawczy do podjęcia tej posługi. Kurs będzie 
obejmował siedem sesji (wykłady i ćwiczenia trwają na każdym 
spotkaniu do godziny 14.00): 28.10.2017; 11.11.2017; 9.12.2017; 
13.01.2018; 27.01.2018; 24.02.2018; 17.03.2018 oraz wyjazdowe 
rekolekcje 9-11.03.2018 w Bystrej (przyjazd piątek do godz. 18.00 – 
rozjazd w niedzielę po obiedzie). Błogosławieństwo do posługi bę-
dzie miało miejsce 24.03.2018 roku w Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia.  

Zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa koszty uczestnictwa 
w kursie przygotowawczym pokrywa parafia (cele organizacyjne 
kursu, zakup alby, zakup bursy, uczestnictwo w rekolekcjach).  

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW 
Kościół stawia nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. wysokie 

wymagania. Winni oni wyróżniać się dojrzałością wiary, zdrową po-
bożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym, 
wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu małżeńskim, ro-
dzinnym, zawodowym i sąsiedzkim oraz odpowiednimi kwalifika-
cjami intelektualnymi, sprawnością psychiczną i fizyczną, aktywnym 
uczestnictwem w życiu parafialnym, poważaniem u wiernych, 
a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak otwarta 
i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązy-
wania kontaktu z chorymi i ludźmi w podeszłym wieku. By uniknąć 
podejrzenia o niską motywację, nadzwyczajni szafarze Komunii 
świętej nie mogą być jednocześnie politykami, biznesmenami ani 
tzw. działaczami społecznymi. 
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Ksiądz proboszcz wybranych kandydatów zgłasza 
u diecezjalnego duszpasterza pomocników w udzielaniu Komunii 
świętej, ks. Jerzego Serwina (w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej, 
ul. Wiślna 12/6, 31-007 Kraków). Zgłoszenia należy dokonać na spe-
cjalnej karcie zgłoszeniowej (wzór karty przesłany będzie w poczcie 
kurialnej lub można znaleźć go na stronie internetowej nadzwyczaj-
nych szafarzy: www.nszafarze.pl 

Kandydatów można zgłaszać do połowy października.  
 

REKOLEKCJE DLA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚW. 
W ROKU FORMACYJNYM 2017/2018 

 
GRUPA I - XI 

 
Rekolekcje 2017/2018 będą do wyboru w siedmiu terminach 

razem dla grup do I - XI nadzwyczajnych szafarzy.  
1 termin: 26-28 maja 2017 roku - odbyły się 
2 termin: 9-11 czerwca 2017 roku - odbyły się 
3 termin: 22-24 września 2017 roku 
4 termin: 6-8 października 2017 roku 
5 termin: 17-19 listopada 2017 roku 
6 termin: 1-3 grudnia 2017 roku 
7 termin: 12-14 stycznia 2018 roku 
Rekolekcje poprowadzi ks. Michał Leśniak 
 
Rekolekcje 2018/2019 będą do wyboru w siedmiu terminach 

razem dla grup do I - XII nadzwyczajnych szafarzy. Pierwsze dwa: 
1 termin: 11-13 maja 2018 roku 
2 termin: 25-27 maja 2018 roku 
Rekolekcje poprowadzi ks. Kamil Żółtaszek. 
 
Każdy szafarz zapisuje się na rekolekcje przez stronę internetową 

www.nszafarze.pl lub w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej i Ruchu 
Światło-Życie, Kraków, ul. Wiślna 12/6 - telefonicznie  
(12 62 88 232) lub osobiście najpóźniej do 15 września 2017 roku na 
jeden z zaplanowanych terminów. Z powodów losowych można 
w późniejszym czasie zmienić termin rekolekcji. Na siedem terminów 
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rekolekcji powinno się zapisać ponad 420 nadzwyczajnych szafarzy. 
Zapisujemy średnio po 60 uczestników na rekolekcje. Duszpasterstwo 
jest czynne od poniedziałku do środy w godz. od 10.00 do 13.00 i od 
14.00 do 16.00 oraz w czwartek od 10.00 do 13.00 i od 14.00 do 18.00. 
W czasie wakacji od poniedziałku do czwartku od 10.00 do 13.00. Koszt 
rekolekcji 150 zł. 

 
GRUPA XII 

Rekolekcje 8-10 grudnia 2017 roku. Poprowadzi je ks. Stanisław 
Szczepaniec. 

Wszystkie tury rekolekcji odbywać się będą w Domu Rekolek-
cyjnym w Bystrej (rozpoczęcie kolacją w piątek o 18.00, zakończenie 
w niedzielę po obiedzie).  

 
PRZEDŁUŻENIE MISJI NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY  

KOMUNII ŚWIĘTEJ 
 

Przedłużenie misji na kolejny rok dla posługi nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii świętej w Archidiecezji Krakowskiej będzie na pod-
stawie przedłożonej opinii Księdza Proboszcza i udziału 
w rekolekcjach. 

Forma przekazywania dokumentów do przedłużenia misji 
w książeczkach „Pomocnik w udzielaniu Komunii świętej”:  
1. Każdy szafarz zapisuje się na rekolekcje przez stronę interneto-

wą www.nszafarze.pl lub w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej 
i Ruchu Światło-Życie, Kraków, ul. Wiślna 12/6 - telefonicznie (12 
6288232) lub osobiście najpóźniej do 15 września 2017 roku na 
jeden z zaplanowanych terminów.  

2. Na rekolekcje przywozimy ze sobą opinię Księdza Proboszcza 
o podejmowanej posłudze (jeżeli w parafii jest kilku szafarzy to 
oddzielnie dla każdego) i składamy je Księdzu Opiekunowi na re-
kolekcjach.  

3. Natomiast książeczkę „Pomocnik w udzielaniu Komunii świętej” 
mamy dostarczyć do 15 marca każdego roku do swojego Odpo-
wiedzialnego Rejonowego w celu przedłużenia misji na kolejny 
rok. Misja kończy się 30 kwietnia. Uaktualnione książeczki Odpo-
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wiedzialny Rejonowy przekazuje nadzwyczajnym szafarzom 
w swoim rejonie (na wiosennym spotkaniu formacyjnym 
w rejonie). 

 

FORMACJA STAŁA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ  
W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 

 
Zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa, formacja stała odby-

wa się przede wszystkim w parafii, w której nadzwyczajny szafarz 
Komunii świętej spełnia swą posługę. Poza tym jest obowiązany raz 
w roku uczestniczyć w rekolekcjach prowadzonych specjalnie dla 
nich, uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych nadzwyczajnych sza-
farzy w rejonie (jesienią - listopad i na wiosnę) oraz zapoznać się 
każdego roku przynajmniej z jedną wyznaczoną lekturą (wykaz lek-
tur na naszej stronie - dział DOKUMENTY), uczestniczyć w diecezji 
w Pielgrzymce do grobu patrona nadzwyczajnych szafarzy Komunii 
św. Archidiecezji Krakowskiej św. Stanisława Kazimierczyka 
5.05.2018 roku, w procesji św. Stanisław z katedry na Wawelu na 
Skałkę, Pielgrzymce Służby Liturgicznej do Kalwarii Zebrzydowskiej, 
oraz w styczniowym opłatku u Księdza Kardynała. 

 

Nadzwyczajni szafarze Komunii św. (o ile to możliwe wraz 
z Rodziną) włączają się w doroczną Pielgrzymkę Służby Liturgicznej 
do Kalwarii Zebrzydowskiej - 1.09.2018 roku (sobota). 

 

Opłatek z Księdzem Arcybiskupem będzie 10.01.2018 (sobota) 
w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach o godz. 17.00. Jest 
zwyczajem wszystkich nadzwyczajnych szafarzy, że w takich uroczys-
tych celebracjach uczestniczymy w stroju liturgicznym.  

 
REKOLEKCJE DLA ŻON NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚW.  

 
W dniach 8-10.06.2018 roku w Domu Rekolekcyjnym w Bystrej 

organizowane będą rekolekcje dla żon nadzwyczajnych szafarzy Ko-
munii świętej. Poprowadzi je ks. Michał Leśniak. 
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Zapisu na rekolekcje można dokonywać przez stronę interneto-
wą www.nszafarze.pl oraz w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej, 
Kraków, ul. Wiślna 12/6 najpóźniej do 2.06.2018 r. Rozpoczęcie re-
kolekcji kolacją w piątek 8.06. o godz. 18.00, zakończenie 
w niedzielę 10.06. po obiedzie. 


