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OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I NAŁOŻENIA FOSKI 
JAKO WIDOCZNEGO ZNAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 
 

WPROWADZENIE 
 
1. Obrzęd błogosławieństwa i nałożenia foski zwany powszechnie „foskowa-
niem” ma zasadniczo podwójny wymiar.  

Pierwszy aspekt odnosi się do osób, których obrzęd bezpośrednio dotyczy. 
Osoby przyjmujące foskę powinny poprzez ten obrzęd wyrazić wolę przynależ-
ności do Ruchu Światło-Życie i podjęcia podstawowych zadań wynikających 
z jego charyzmatu: formacji wewnętrznej oraz apostolatu. 

Drugi aspekt skoncentrowany jest na wspólnocie. Wspólnota parafialna, 
będąc konkretnym miejscem wzrostu swoich członków, jest oparciem dla kandy-
data. Wszyscy członkowie wspólnoty dzielą odpowiedzialność za proces forma-
cji. Dlatego też nie zaleca się przeprowadzania niniejszego obrzędu w ramach 
rekolekcji wakacyjnych. Kandydat poprzez wyrażenie wobec wspólnoty swojej 
woli przynależenia do Ruchu Światło-Życie coraz głębiej z nim się utożsamia. 

 
2. Każdy kandydat powinien mieć świadka, najlepiej animatora swojej grupy 
lub innego animatora, z którym jest związany i który będzie dla niego wsparciem 
modlitewnym i duchowym, umocnieniem w chwilach kryzysu czy niewierności. 

 
3. Przed rozpoczęciem obrzędu należy wprowadzić kandydatów w jego treść 
i przebieg. Należy także zadbać o zewnętrzne przygotowanie kandydatów (od-
świętny ubiór). 
 

OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 
 

OBRZĘDY WSTĘPNE 
 
4. W miejscu celebracji należy przygotować wodę święconą.  
 
5. Celebrans ubrany w strój liturgiczny (alba lub komża, stuła, kapa) wychodzi 
z asystą (krzyż, świece, Ewangeliarz). Po dojściu do miejsca przewodniczenia 
celebrans rozpoczyna: 
 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
 
Zebrani odpowiadają: 
 

Amen. 
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Celebrans pozdrawia zgromadzonych słowami: 
 

Pan, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego 
światła, niech będzie z wami wszystkimi. 
 
Zebrani odpowiadają: 
 

I z duchem twoim. 
 
6. W tym miejscu prowadzący obrzęd w krótkich słowach komentarza wyjaśnia 
cel nabożeństwa podkreślając jego wagę oraz zachęca do uważnego słuchania 
Słowa Bożego. 
 
CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO 
 
7. W tej części należy zachować następujący schemat: czytanie, psalm lub inna 
pieśń nawiązująca do tekstów biblijnych, Ewangelia i homilia. W doborze czytań 
można wykorzystać następujące propozycje: 
 
Dz 2,42-47   Życie pierwszej wspólnoty 
Rz 8,1-11   Życie w Duchu a życie w ciele 
2 Kor 3,2-3  Jesteście naszym listem 
Ga 2,20-21  Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus 
Ef 1,3-14   Boży plan zbawienia 
Ef 4,1-6  Jedno jest Ciało, jeden Duch 
Ef 5,8-11  Postępowanie dzieci światłości 
Ef 6,10-18  Zbroja Boża 
Kol 1,10-14  Życie godne Pana 
Kol 3,1-17  Nowe życie w Chrystusie 
1 Tm 6,11-16 Walka w dobrych zawodach o wiarę 
1 J 1,5-7  Bóg jest światłością 
 
Mt 5,1-12  Osiem błogosławieństw 
Mt 5,13-16  Zadanie uczniów 
Mt 10,28-33  Męstwo w ucisku 
Mt 16,13-17  Wyznanie Piotra 
Łk 9,23-26  Warunki naśladowania Jezusa 
Łk 13,18-21  Ziarnko gorczycy i zaczyn 
J 1,1-5.9-14  Słowo – Światłość – Życie  
J 8,12   Światłość świata 
J 15,12-17  Prawo przyjaźni z Jezusem 
J 17,6-9  Prośba za uczniów 
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8. W homilii, prócz wyjaśnienia odczytanego Słowa Bożego należy poruszyć 
następujące treści:  
 krótkie nawiązanie do charyzmatu Ruchu Światło-Życie 
 pogłębienie treści słów  
 wezwanie do świadectwa 
 informacje o trudnościach, które mogą się pojawić 
 radość znoszenia przeciwności 
 wartość wspólnoty jako środowiska wzrostu i wsparcia 

 
OBRZĘD FOSKOWANIA 
 
9. Następuje procesja z foskami. Animatorzy bądź członkowie wspólnoty, któ-
rzy wcześniej przyjęli foskę podchodzą do celebransa niosąc foski złożone na 
tacy, po czym stają w odpowiednim miejscu. 
 
10. Jeden z animatorów wzywa kandydatów: 
 

Niech przystąpią ci, którzy chcą otrzymać foskę, jako widoczny 
znak przynależności do Ruchu Światło-Życie. 
 
Czyta imiona i nazwiska kandydatów, którzy wstając odpowiadają: 
 

Jestem.  
 
i ustawiają się w wyznaczonych miejscach. Obok nich stają świadkowie. Jeśli 
świadek posługuje kilku kandydatom, staje obok tego, który będzie foskowany 
najwcześniej. 
  
11. Celebrans czyta deklarację, którą kandydaci powtarzają: 
 

Ja, N. pragnę pogłębiać swoją wiarę 
i podążać drogą formacji  
w wierności charyzmatowi Ruchu Światło-Życie. 
Chcę trwać we wspólnocie, w której mnie Bóg postawił 
i wraz z nią postępować drogą ku dojrzałości chrześcijańskiej. 
Amen. 
 
12. Celebrans odmawia modlitwę błogosławieństwa, po której dokonuje pokro-
pienia fosek i kandydatów wodą święconą: 
 

Boże, źródło wszelkiej świętości, Ty odrodzonych z wody i Ducha 
Świętego wzywasz do pełni życia chrześcijańskiego i doskonałej 
miłości. Pobłogosław te foski i spraw, aby Twoi słudzy, którzy 
przyjmują ten znak przynależności do Ruchu Światło-Życie, 
wzrastali w prawdziwej świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen. 
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13. Kandydaci wraz ze świadkami podchodzą kolejno do celebransa. Świadek 
kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata. Celebrans mówi: 
 

Czy chcesz swoim życiem świadczyć o Jezusie Chrystusie? 
 
Kandydat odpowiada: 
 

Tak, chcę być świadkiem Chrystusa. 
 
Celebrans nakłada foskę mówiąc: 
 

N., bądź wierny charyzmatowi Światło-Życie. 
 
Kandydat odpowiada: 
 

Amen. 
 
Po czym całuje foskę. 
 
14. Po nałożeniu fosek kandydaci i świadkowie wracają na swoje miejsca. Na-
stępuje modlitwa dziękczynna lub uwielbienia.  
 
15. Po jej zakończeniu celebrans mówi: 
 

Oddajmy się w opiekę Niepokalanej, Matce Kościoła:  
Pod Twoją obronę... 
 
16. Na zakończenie obrzędu celebrans udziela uroczystego błogosławieństwa: 
 

Niech Bóg wszechmogący oddali od was wszelkie przeciwności * 
i udzieli wam swoich darów. W. Amen. 
 

Niech otworzy wasze serca na swoje słowa * i przygotuje was na 
nieprzemijające radości. W. Amen. 
 
Niech wam da poznać, co jest dobre i sprawiedliwe, * abyście bie-
gli drogą przykazań Bożych * i stali się dziedzicami Królestwa 
niebieskiego. W. Amen. 
 

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch 
Święty. W. Amen. 
 
17. Po nabożeństwie można przygotować uroczystą Agapę, której celem jest ze-
wnętrzne wyrażenie radości wspólnoty. Można także wręczyć symboliczne upo-
minki jako pamiątki otrzymania foski.  


