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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DO PEŁNIENIA
FUNKCJI LEKTORA
Obrzęd zgodny z Obrzędem błogosławieństw służby liturgicznej opracowanym przez
Podkomisję ds. Służby Liturgicznej działająca przy Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Msza św. z udzieleniem błogosławieństwa nowym lektorom powinna być sprawowana w
sposób uroczysty, z udziałem najbliższych członków rodziny kandydatów jak i wspólnoty
parafialnej.
Obrzędy wstępne i liturgia słowa odbywają się jak zwykle, aż do homilii włącznie.
Po homilii wszyscy pozostają w postawie siedzącej. Ks. Proboszcz, ewentualnie opiekun
służby liturgicznej lub wyznaczony lektor wzywa otrzymujących błogosławieństwo mówiąc:

Niech przystąpią ci, którzy mają być pobłogosławieni do
pełnienia funkcji lektora.
Kandydaci wstają i ustawiają się przed przewodniczącym zgromadzenia. Teraz przyjmujących
błogosławieństwo można wezwać po imieniu. Wówczas każdy wywołany odpowiada:

Jestem.
I czyni krok naprzód. Po zakończeniu prezentacji następuje dialog między duszpasterzem
służby liturgicznej (lub jej przedstawicielem – wersja 2. obrzędu) a przewodniczącym
zgromadzenia (może nim być biskup, dziekan lub proboszcz).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1. Wersja obrzędu z przedstawieniem kandydatów przez opiekuna)
Duszpasterz służby liturgicznej mówi:

Czcigodny Ojcze, w imieniu tych kandydatów proszę o
włączenie ich do grona lektorów przez udzielenie im
błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu
liturgicznym.
Celebrans pyta:

Czy są świadomi zadań, jakie Kościół powierza lektorom i
potrafią je pełnić?
Duszpasterz służby liturgicznej:

Zostali o tym pouczeni. Po ukończeniu przewidzianej dla nich
formacji uważam, że są przygotowani do pełnienia tej funkcji.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2. Wersja obrzędu z dialogiem między celebransem a kandydatem)
Przedstawiciel kandydatów mówi:

Czcigodny Księże Proboszczu, w imieniu wszystkich
kandydatów proszę o włączenie nas do grona lektorów przez
udzielenie nam błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora
w zgromadzeniu liturgicznym.
Celebrans pyta:

Czy jesteście świadomi zadań, jakie Kościół powierza
lektorom i potraficie je pełnić?
Duszpasterz służby liturgicznej:

Po ukończeniu przewidzianej dla nas formacji uważam, że
jesteśmy przygotowani do pełnienia tej funkcji.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Celebrans zwraca się do kandydatów z krótkim pouczeniem:

Drodzy kandydaci, otrzymacie dziś błogosławieństwo do
pełnienia zaszczytnej funkcji lektora. Będziecie czytać słowo
Boże zgromadzonym na liturgii wiernym. Staniecie się
sługami objawionej prawdy, która rozjaśnia drogi ludzkiego
życia. Spełniajcie to zadanie z wielką wiarą i miłością.
Rozważajcie to słowo w sercu i bądźcie jego świadkami w
codziennym życiu.
A teraz wobec zgromadzonej wspólnoty wyznajcie, jakie są
wasze postanowienia. Pytam każdego z was:
Czy chcesz pełnić funkcję lektora w zgromadzeniu
liturgicznym, aby przez to służyć Kościołowi i przyczyniać się
do jego wzrostu?
Wybrani: Chcę.
Celebrans: Czy chcesz gorliwie rozważać słowo Boże i być
świadkiem Chrystusa w codziennym życiu?
Wybrani: Chcę.
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Modlitwa błogosławieństwa
Wszyscy wstają. Przewodniczący liturgii mówi:

Błagajmy miłosiernego Boga, aby obdarzył swoim
błogosławieństwem tych naszych braci, którzy zostali wybrani
do pełnienia funkcji lektora.
Kandydaci klękają, a wszyscy stojąc modlą się przez chwilę w ciszy. Następnie celebrans odmawia modlitwę:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wielokrotnie przemawiałeś
do ludzi przez proroków, a w ostatecznych dniach przemówiłeś
do nas przez Syna, pobłogosław tych wybranych członków
służby liturgicznej, którzy mają pełnić we wspólnocie funkcję
lektora. Spraw, aby nieustannie rozważając Twoje słowo,
zostali przez nie ukształtowani i wiernie przekazywali je swoim
braciom, a znak, który dziś otrzymują, niech przypomina im o
Twojej miłości i podjętych przez nich zobowiązaniach. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.
Przewodniczący kropi wodą błogosławioną nowych lektorów oraz przygotowany dla nich
znak. Nowi lektorzy wstają i otrzymują stosowny znak (Pismo Święte lub krzyż lektorski).
Następnie zajmują wyznaczone miejsca. Dalej Msza św. jest sprawowana jak zwykle.

