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Celebracja przekazania krzyża ręcznego członkom 
Parafialnych Rad Duszpasterskich i Ekonomicznych 

w dekanacie

Realizację tegorocznego programu duszpasterskiego, którego hasło 
brzmi: Bądźmy uczniami Chrystusa, opieramy na fragmencie z Ewangelii 
św. Łukasza: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia 
bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto 
straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa (Łk 9,23-24). Uczniostwo, które jest 
decyzją pójścia za Jezusem, wiąże się z gotowością wzięcia krzyża, codzien-
nie! Takie pójście za Mistrzem pozwala dojrzewać do tego, by stać się goto-
wym stracić swoje życie w miłości ofiarnej.

Szczególnym „miejscem” formacji uczniów Chrystusa w naszych wspól-
notach są Parafialne Rady Duszpasterskie i Ekonomiczne, a osobami powoła-
nymi do tego, by formować się w szkole chrystusowego uczniostwa są panie 
i panowie Radni. Archidiecezjalny Program Duszpasterski proponuje zorgani-
zowanie w okresie paschalnym dekanalnej celebracji wręczenia (przekazania) 
krzyża ręcznego wszystkim Radnym działającym w naszych parafiach.

Po ustaleniu miejsca i godziny celebracji zatroszczmy się o to, by Radni 
zostali w godny sposób zaproszeni do udziału w tej modlitwie. Przekazanie 
krzyża winno mieć miejsce podczas Eucharystii, którą należy dobrze przy-
gotować, zapraszając do pełnienia poszczególnych funkcji liturgicznych 
uczestników tego spotkania.

Na stoliku przygotowujemy w koszu odpowiednią ilość krzyży, by 
mogły zostać wniesione podczas procesji z darami. W procesji niesiemy 
także dary ołtarza. Kosz z krzyżami stawiamy przed ołtarzem.

W homilii należy wytłumaczyć symbolikę krzyża ręcznego oraz zachęcić 
obecnych do posługiwania się nim zarówno podczas modlitwy, jak i w in-
nych sytuacjach życiowych.

Po modlitwie po Komunii należy poświęcić krzyże. Przed rozesłaniem 
następuje przekazanie krzyży Radnym. Kapłani mogą je wręczać lub panie 
i panowie Radni mogą zabierać je sami z kosza. Można zaprosić wiernych do 
ucałowania przyjmowanego krzyża. Ten znak ma pomagać w zrozumieniu, 
że bycie Radnym zobowiązuje do wierności Jezusowi oraz do postawy służ-
by. Należy zatroszczyć się, by podczas przyjmowania krzyży nie zapanował 
bałagan. Wierni powinni podchodzić w procesji. W tym czasie należy śpie-
wać odpowiednie pieśni o krzyżu lub wielkanocne (np. Zbawienie przyszło przez 
krzyż, Krzyżu Chrystusa, Niechaj z nami Będzie Pan, alleluja...).
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MODLITWA WIERNYCH

1. Módlmy się za Kościół święty, by wiernie głosił Jezusa ukrzyżo-
wanego i zmartwychwstałego oraz uczył naśladowania Zbawiciela 
w codziennym życiu. Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za ludzi dotkniętych krzyżem cierpienia i choroby, by 
doświadczali czułej opieki Pana Boga i solidarnej pomocy swoich 
sióstr i braci w wierze. Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za wspólnoty parafialne naszego dekanatu, by były silne 
wiarą, nadzieją i miłością oraz bogate zaangażowaniem wielu wier-
nych w budowaniu królestwa Bożego pośród nas. Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za członków Parafialnych Rad Duszpasterskich oraz 
Ekonomicznych, by wspierali swoich proboszczów kompetentną 
radą, zaangażowaniem w życie wspólnoty oraz współodpowiedzial-
nością za parafię. Ciebie prosimy...

5. Módlmy się dzieci i młodzież, by potrafili odkrywać swoje duchowe 
korzenie, z których wyrastają, oraz skutecznie pogłębiać swoją więź 
z Panem Bogiem. Ciebie prosimy...

6. Módlmy się za nas, którzy pragniemy brać do ręki krzyż, byśmy pa-
miętali, że od godziny naszego chrztu w sposób szczególny należy-
my do Boga oraz troszczyli się o godność dzieci Bożych, w której 
uczestniczymy. Ciebie prosimy...


