
Komunikat nr 1  

Informacje dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej 

udających się na ŚDM do Krakowa 

I. MSZA OTWARCIA ŚDM BŁONIA KRAKOWSKIE -  

WTOREK 26 VII 2016 – godz. 17.00  

Na Mszy św. na krakowskich Błoniach we wtorek, 26 lipca 2016 r., której przewodniczył będzie 

Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, gdzie spodziewanych jest od ok. 800 tysięcy do  

1 miliona uczestników; przewiduje się rozdzielenie ok. 500 tysięcy Komunii św.  

MAMY NA DZIEŃ DZISIEJSZY OK. 750 SZAFARZY, A POTRZEBA 2000 !  

Komunia św. będzie roznoszona z 6 kaplic/namiotów Eucharystycznych rozmieszczonych na całych 

Błoniach.  

Na początku lipca do odpowiedzialnego za nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w waszej diecezji 

przyjdzie pocztą kurierską przesyłka ze wszystkim możliwymi informacjami (również komunikacyjnymi) i 

identyfikatorami. Prosimy już dzisiaj, aby te informacje dotarły do tych wszystkich, którzy będą 

podejmować posługę rozdzielania Komunii św. na ŚDM w Krakowie z waszej diecezji.  

Ważne jest, aby każdy szafarz dotarł do właściwej kaplicy/namiotu Eucharystycznego. Będą się one 

znajdowały w jednym z sektorów o odpowiednim kolorze. Wszystkie oznaczenia dotyczące dojścia do tych 

sektorów będą w tych samych kolorach, wiec by do nich dojść potrzeba wchodzić z właściwej strony Błoń i 

kierować się według właściwych oznaczeń.  

Istotną sprawą, na którą będą zwracać uwagę służby porządkowe jest posiadanie identyfikatora przez 

szafarzy nadzwyczajnych (karta wstępu) dokumentu tożsamości i dokumentu szafarskiego (w przypadku 

nadzwyczajnych szafarzy Diecezji Gliwickiej będzie to aktualne zaświadczenie, które szafarze otrzymują na 

początku roku. W przypadku braku tego zaświadczenia proszę niezwłocznie odebrać je od Księdza 

Proboszcza).  

Prosimy zabrać albę (zwykłą, bez aplikacji) oraz białe cingulum.  

W wyznaczonej do posługi kaplicy szafarze Komunii św. gromadzą się do godz. 15.00.  

Ceremoniarze po przeliczeniu wszystkich szafarzy Komunii św. przy kaplicy, przydzielą ich do 

poszczególnych sektorów (przez wręczenie karteczki z nr sektora).  

W czasie przygotowania darów szafarze (kapłani, diakoni i szafarze nadzwyczajni) rozdający 

Komunię św. zabiorą puszkę z komunikantami i puryfikaterz do jej osłony i prowadzeni przez ceremoniarzy 

i woluntariuszy z parasolami udadzą się do sektorów i do wskazanego miejsca posługi zaczynając od 

najdalej usytuowanych. Szafarze nie zabierają ze sobą swego bagażu podręcznego udając się do sektora, w 

którym będą udzielać Komunii św. (pozostawiamy go przy kaplicy/namiocie Eucharystycznym).  

Z kaplicy/namiotu Eucharystycznego do każdego sektora szafarzy poprowadzą ceremoniarze, którzy 

wchodząc do sektora wyznaczą trasy udzielania Komunii św. gdzie wejdzie odpowiednia ilość szafarzy z 

Komunią św. (każdy sektor ma odpowiednią liczbę szafarzy w zależności od jego pojemności —przy 

założeniu że 50% uczestników liturgii przystępuje do Komunii św., a w puszce znajduje się 250 

komunikantów). Ceremoniarze będą mieć do pomocy woluntariuszy trzymających w ręku parasol, jako znak 

rozpoznawczy.  

Rozdzielanie Komunii św. rozpoczyna się dopiero po słowach „Panie nie jestem godzien..." mimo, 

że szafarze będą już wcześniej z Najświętszym Sakramentem w sektorze. Sami szafarze przystępują do 

Komunii św. po zakończeniu rozdzielania jej wiernym.  

Po zakończeniu posługi szafarze odnoszą Najświętszy Sakrament do kaplicy (także w przypadku, 

gdy mają pustą puszkę) i tam dokonują puryfikacji. Wypuryfikowaną puszkę będzie można zabrać ze sobą 

na pamiątkę.  

 

 

 

 



II. SOBOTA - NIEDZIELA 30-31 LIPCA 2016 MSZ ŚW. POSŁANIA  

POD PRZEWODNICTWEM OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 

Na Mszy św. na Campus Misericordiae w niedzielę, 31 lipca 2016 r., gdzie spodziewanych jest ok. 2 

miliony uczestników przewiduje się udzielenie około 1 miliona Komunii św.  

NA DZIEŃ DZISIEJSZY ZGŁOSIŁO SIĘ OK. 1 900 SZAFARZY, A POTRZEBA 3 900  

Komunia św. będzie roznoszona z 19 kaplic/namiotów Eucharystycznych rozmieszczonych na całym 

terenie Campus Misericordiae.  

Na początku lipca do odpowiedzialnego za nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w waszej diecezji 

przyjdzie pocztą kurierską przesyłka ze wszystkim możliwymi informacjami (również komunikacyjnymi) i 

identyfikatorami. Prosimy już dzisiaj, aby te informacje dotarły do tych wszystkich, którzy będą 

podejmować posługę rozdzielania Komunii św. na SDM w Krakowie z waszej diecezji.  

Ważne jest, aby każdy szafarz dotarł do właściwej kaplicy/namiotu Eucharystycznego. Będą się one 

znajdowały w jednym z sektorów o odpowiednim kolorze. Wszystkie oznaczenia dotyczące dojścia do tych 

sektorów będą w tych samych kolorach, wiec by do nich dojść potrzeba wchodzić z właściwej strony 

Campus Misericordiae i kierować się według właściwych oznaczeń.  

Istotną sprawą, na którą będą zwracać uwagę służby porządkowe jest posiadanie przez 

szafarzy identyfikatora oraz dokumentu tożsamości.  

Prosimy zabrać albę (zwykłą, bez aplikacji) oraz białe cingulum.  

Szafarze Komunii św. przybywają na Campus Misericordiae tak, jak wszyscy pielgrzymi, w sobotę, 

30 lipca 2016 r., do godz. 18.00. Gromadzą się przy kaplicy/namiocie swojej posługi i tam  nocują z soboty 

na niedziele (trzeba zabrać karimatę, śpiwór i prowiant). Zajmują miejsca według wskazań ceremoniarzy.  

W niedzielę rano, do godz. 9.00, Ceremoniarze po przeliczeniu wszystkich szafarzy Komunii św. 

przy kaplicy, przydzielą ich do poszczególnych sektorów (przez wręczenie karteczki z nr sektora). Msza św. 

rozpoczyna się o godz. 10.00.  

W czasie przygotowania darów szafarze (kapłani, diakoni i szafarze nadzwyczajni) rozdający 

Komunię św. zabiorą puszkę z komunikantami i puryfikaterz do jej osłony i prowadzeni przez ceremoniarzy 

i woluntariuszy z parasolami udadzą się do sektorów i do wskazanego miejsca posługi zaczynając od 

najdalej usytuowanych. Szafarze nie zabierają ze sobą swego bagażu podręcznego udając się do sektora, w 

którym będą udzielać Komunii św. (pozostawiamy go przy kaplicy/namiocie Eucharystycznym).  

Z kaplicy/namiotu Eucharystycznego do każdego sektora szafarzy poprowadzą ceremoniarze, którzy 

wchodząc do sektora wyznaczą trasy udzielania Komunii św. gdzie wejdzie odpowiednia ilość szafarzy z 

Komunią św. (każdy sektor ma odpowiednią liczbę szafarzy w zależności od jego pojemności - przy 

założeniu że 50% uczestników liturgii przystępuje do Komunii św., a w puszce znajduje się 250 

komunikantów). Ceremoniarze będą mieć do pomocy woluntariuszy trzymających w ręku parasol, jako znak 

rozpoznawczy.  

Rozdzielanie Komunii św. rozpoczyna się dopiero po słowach „Panie nie jestem godzien..." mimo, 

że szafarze będą już wcześniej z Najświętszym Sakramentem w sektorze. Sami szafarze przystępują do 

Komunii św. po zakończeniu rozdzielania jej wiernym.  

Po zakończeniu posługi szafarze odnoszą Najświętszy Sakrament do kaplicy (także w przypadku, 

gdy mają pustą puszkę) i tam dokonują puryfikacji. Wypuryfikowaną puszkę będzie można zabrać ze sobą 

na pamiątkę.  



Kilka praktycznych podpowiedzi, które nasuwają się w związku z wyjazdem  

do Krakowa na ŚDM (spotkanie SB/ND): 

a Aby dotrzeć do „Campus misericordiae” na czas, należy wyruszyć w nocy z PT na SB, aby być 

wcześnie rano w Krakowie. Wyjazd z terenu naszej diecezji w sobotę w godzinach południowych nie 

ma sensu. Aby dotrzeć na miejsce trzeba jeszcze doliczyć czas na przejście z Krakowa do „Campusu” 

(odległość, w zależności od wskazanego sektora, od kilku do kilkunastu kilometrów). Ten ostatni 

odcinek będzie można pokonać tylko pieszo, co może zabrać nawet od 3 do 4 godzin;  

b Polecam wyjazd autobusem, (na obecną chwilę planujemy dwa autokary) który dojedzie na wskazany 

parking. Odradzamy wyjazd w tym dniu samochodem osobowym, gdyż może się okazać, że w 

promieniu nawet 40 km od Krakowa zostanie wprowadzona strefa zamknięta dla samochodów 

osobowych;  

c Polecam gorąco, aby już przed wyjazdem do Krakowa pojednać się z Bogiem w Sakramencie Pokuty, 

gdyż możliwości skorzystania z tego sakramentu na miejscu mogą się okazać ograniczone;  

d Zwracam uwagę na to, że w sobotę, o godz. 18.00 Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej muszą 

już być przy wyznaczonych kaplicach komunijnych, gdyż o tej porze rozpocznie się dla nich odprawa. 

Szafarze otrzymają karteczki z numerem sektora, w którym będą rozdawali Komunię Świętą. Godzina 

niedzielnej odprawy zostanie podana później;  

e Organizatorzy proszą Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej o zachowanie czujności, aby nie 

było przypadków rozdawania Komunii Świętej przez osoby do tego nieuprawnione. Rzeczy osobiste 

na czas rozdzielania Komunii Świętej pozostawiamy obok przydzielonej nam kaplicy Najświętszego 

Sakramentu;  

f Powrót z Krakowa nie nastąpi od razu; służby porządkowe liczą się z tym, że osoby ulokowane 

najbliżej ołtarza polowego opuszczą „Campus” dopiero po ok. 6 godz. od zakończenia Eucharystii.  

 

 

Kolejne informacje na temat wyjazdu na ŚDM będą umieszczane w tym miejscu bezzwłocznie po 

ich otrzymaniu od organizatorów ŚDM.  


