
 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 

SEKRETARIATU SYNODU 

 

 

 

 

1. Gdy wszyscy się zgromadzą celebrans mówi: 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Wszyscy żegnają się i odpowiadają: 

Amen. 

 

2. Celebrans pozdrawia obecnych mówiąc: 

Bóg, źródło i początek wszechrzeczy, od którego pochodzą 

wszelkie dobra, niech będzie z wami wszystkimi. 

Wszyscy: 

I z duchem twoim. 

 

3. Celebrans wprowadza obecnych w obrzęd i przygotowuje ich do przyjęcia 

błogosławieństwa. 

 

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO 

4. Lektor odczytuje tekst Pisma Świętego. 

Dz 2, 1-4: Zesłanie Ducha Świętego. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów Dziejów Apostolskich. 
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Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się 

wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć 

z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił 

cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki 

jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął 

jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli 

mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 

 

5. Zależnie od okoliczności celebrans może krótko przemówić do obecnych i wyjaśnić im 

czytanie, aby w świetle wiary zrozumieli znaczenie obrzędu. 

 

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 

6. Celebrans mówi: 

Módlmy się. 

Następnie z rozłożonymi rękami odmawia modlitwę błogosławieństwa. 

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie wysławiamy, 

bo z nieprzeniknioną mądrością 

kierujesz losami swojego ludu. 

Ty nas pobudzasz, abyśmy w czasie synodu 

przywoływali i oczekiwali Twego Ducha 

oraz słuchali wszystkiego, 

co mówi do koszalińsko-kołobrzeskiego Kościoła. 
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To On sprawia, że znajdujemy się wszyscy razem na tym 

samym miejscu. 

To On jest tchnieniem, które napełnia Kościół, dom, w którym 

przebywamy. 

To On uczy nas języka wiary i miłości oraz pozwala nam 

mówić. 

 

Prosimy Cię przeto, najłaskawszy Boże, 

pobłogosław † to miejsce, 

które służyć będzie sprawie naszego synodu. 

Niech wypełnia je Twoja obecność, 

a serca w nim zgromadzone 

niech pochłania gorliwość o dom Twój. 

 

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Wszyscy: 

Amen. 

 

7. Celebrans kropi wodą święconą zebranych oraz pomieszczenia. W tym czasie można 

wykonać odpowiedni śpiew. 
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ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU 

8. Celebrans zwraca się do zebranych: 

Pan z wami. 

Wszyscy: 

I z duchem twoim. 

Celebrans wyciąga ręce nad uczestnikami i wypowiada modlitwę: 

Bóg, który oświeca umysły wszystkich ludzi i przywraca im 

siły ciała, niech kieruje waszym postępowaniem, abyśmy żyli 

w radości serca i duchowej zgodzie. 

Wszyscy; 

Amen. 

Składa ręce, czyni znak krzyża i błogosławi wszystkich mówiąc. 

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, † 

i Duch Święty. 

Wszyscy: 

Amen. 

9. Obrzęd można zakończyć śpiewem. 

 


