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OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PÓL 
W PRAWODAWSTWIE KOŚCIOŁA ŁACIŃSKIEGO 

 
S t r e s z c z e n i e  

Błogosławieństwo pól (ziemi) zawiera w sobie szczególne uwielbienie Boga za 
udzielone łaski i prośbę o urodzaj ziemi. Błogosławieństwo jest wzywaniem opieki nad 
osobami, rzeczami, miejscami i jest działaniem Boga, przez które wyświadcza On swoją 
specjalną pomoc – łaskę. W szerszym zaś znaczeniu oznacza pomyślność, powodzenie, 
dobro, o które uprasza się Boga. Aktualny obrzęd błogosławieństwa pól znajduje się  
w księdze liturgicznej Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. 
W artykule autor szuka odpowiedzi na pytanie: Jaki jest sens tego obrzędu w dzisiejszych 
warunkach duszpasterskich? Należy zaznaczyć, że jest to bardzo ważny obrzęd w Kościele. 
Kościół od samego początku podkreślał ważność błogosławieństw w życiu wiernych. 

W artykule omówiono następujące zagadnienia szczegółowe dotyczące obrzędu 
błogosławieństwa pól w Kościele łacińskim: geneza obrzędu błogosławieństwa pól, podstawy 
dogmatyczno-prawne obrzędu błogosławieństwa pól i struktura obrzędów błogosławieństwa 
pól. Obrzęd ten dobrze przygotowany od strony duszpasterskiej może przynieść piękne owoce 
duchowe. 
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RITE OF BLESSING OF THE FIELDS 
IN THE LEGISLATION OF THE LATIN CHURCH 

 
S u m m a r y  

The blessing of the fields (land) combines in itself a particular praising of God for 
graces granted, with a petition for the harvest of the fields. A blessing is a calling of 
protection on persons, things, places, and is the action of God, by which He testifies his own 
special help-grace. In a broader sense of the term it signifies prosperity, good fortune, the 
good, which is asked from God. 

The current rite of blessing of the fields is found in liturgical book, Rites of Blessings 
adapted to customs of Polish dioceses. In this article the author seeks an answer to the 
question, „What is the meaning of this rite in the ministry of today?” It is necessary to point 
out that it is a very important ritual in the Church. The Church from the very beginning has 
emphasized the importance of blessings in the life of the Faithful. 

In the present article will be discussed the following specific questions concerning the 
blessing of fields in the Latin rite Church: the origins of the blessing of fields; the dogmatic-
canonical foundations of the rite of blessing of the fields; and the structure of rites of blessing 
the fields. This ritual, when well-prepared pastorally, can bear beautiful spiritual fruit. 

 
Key words: cultivation; pasture; land; harvest; sacramentals. 
 


