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LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO 
W ZWIĄZKU Z NOWYM PROGRAMEM DUSZPASTERSKIM  

DLA KOŚCIOLA W POLSCE 
 

Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry! 
 

1. Dzisiaj, w pierwszą niedzielę Adwentu, w II czytaniu mszalnym z listu św.  
Pawła do Rzymian słyszymy wezwanie: „Rozumiejcie chwilę obecną…”. Chwila obecna 
to czas Mszy św., czas powrotu do wieczernika, do Ostatniej Wieczerzy, podczas której 
Pan Jezus ofiarował siebie w znakach chleba i wina, zapowiadając apostołom 
paschalne wydarzenia męki, śmierci na Kalwarii i zmartwychwstania.  

Podczas Mszy św. dary chleba i wina mocą Bożego Ducha stają się prawdziwym 
Ciałem i Krwią naszego Pana. Każda Eucharystia przypomina i uobecnia zbawcze 
wydarzenia paschalnego Jezusa Chrystusa; zanurza nas bezpośrednio w wielkanocne 
dary, pośród których wyróżnia się zmartwychwstanie i życie na wieki. Dlatego  
w nauczaniu Kościoła celebracja eucharystyczna nazywana jest „źródłem, a zarazem 
szczytem całego życia chrześcijańskiego” (LG 11), „źródłem życia Kościoła” (UR 15), 
„źródłem i szczytem całej ewangelizacji” (PO 5), „ośrodkiem i szczytem życia wspólnoty 
chrześcijańskiej” (ChD 30).  

Zauważamy, że w Eucharystii „źródło” i „szczyt” zespalają się w jedno, ponieważ 
sam Chrystus jest początkiem i końcem każdej ludzkiej historii, każdego z nas.  
Z Eucharystii rodzi się również nasza wspólnota – Kościół. 

Świadomi tego, rozpoczynamy realizację programu duszpasterskiego dla 
Kościoła w Polsce pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Przez najbliższe trzy lata 
podejmiemy w naszych parafiach wysiłek zrozumienia wielkiej tajemnicy naszej wiary 
i pogłębienia eucharystycznej pobożności, szczególnie poprzez właściwe 
przygotowanie, zaangażowanie i przeżywanie Mszy świętej oraz adorowanie 
Najświętszego Sakramentu. 

2. W pierwszym dniu realizacji nowego programu duszpasterskiego 
usłyszeliśmy w Ewangelii wezwanie Jezusa: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie,  
w którym dniu Pan wasz przyjdzie”. I chociaż odnosi się ono do dnia ostatecznego, to 
przecież możemy stwierdzić, że Pan przychodzi do nas w godzinie Eucharystii, 
uobecnianej zwłaszcza w pierwszym dniu tygodnia, w niedzielę, w dniu 
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dzięki Bogu i determinacji ludzi, odzyskaliśmy 
niedzielę. Ten dzień ofiarowany nam przez Boga do świętowania, ma służyć 
uzdrowieniu relacji człowieka z Bogiem, z samym sobą, z rodziną, ze światem. 
Każdemu potrzebny jest niedzielny odpoczynek, aby pomyślał, kim jest i dokąd 
zmierza. Niedzielny odpoczynek służy poszerzeniu naszego patrzenia. W ten sposób 
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dzień odpoczynku, którego centrum stanowi Eucharystia, rzuca światło na cały tydzień 
i sprawia, że nasza opieka nad naturą i ubogimi staje się naszym osobistym zadaniem 
(por. LS, 237). 

Wraz z nowym rokiem duszpasterskim przyjmujemy wyzwanie do większej 
troski o skarb Eucharystii, do poznawania tej wielkiej tajemnicy naszej wiary, jej 
piękna i treści. Wyzwanie to odnosi się do wszystkich ochrzczonych, na czele  
z biskupami i kapłanami, którzy winni być strażnikami świętości Eucharystii. Jest ona 
bowiem dziełem samego Boga, lecz powierzonym naszym ludzkim, słabym dłoniom. 
To w niej Jezus spełnia swoją zapowiedź: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,  
aż do skończenia świata”. Podejmując wezwania i zadania nowego programu 
duszpasterskiego, możemy odwzajemnić bliskość Chrystusa – odkrywając niejako  
na nowo dar i tajemnicę; wielką tajemnicę naszej wiary! W ten sposób odpowiemy  
na adwentowe wołanie Zbawiciela: „Czuwajcie”! 

3. Drukowaną wersję programu duszpasterskiego o Eucharystii w postaci 
tematycznych zeszytów przekazano już duszpasterzom do parafii parę miesięcy temu. 
Z ich treścią zapoznają się – za pośrednictwem księży proboszczów – przedstawiciele 
parafialnych rad duszpasterskich oraz animatorzy grup formacyjnych.  

Jakie zatem zadania nakreśla nam program duszpasterski na najbliższy rok? 
Mając na uwadze najpierw charyzmat posługi kapłańskiej, zachęcam współbraci  
w posłudze do wyjaśniania wiernym podczas niedzielnego przepowiadania istoty 
Eucharystii, jej głębokiej treści, symboliki, a także zbawczych skutków dla życia 
chrześcijańskiego. Tematyką eucharystyczną powinny być naznaczone w najbliższym 
roku zarówno wszelkie formy rekolekcji i misji parafialnych, jak również regularne 
spotkania wspólnot parafialnych. Niech służą one temu, do czego zachęcał nas  
św. Paweł w cytowanym już liście: „przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa”. 

Drodzy rodzice dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii świętej! 
Dołóżcie starań, aby pośród różnych zajęć i obowiązków pozytywnie odpowiedzieć  
na zaproszenie do chrześcijańskiej formacji w parafii. Dom rodzinny jest pierwszą  
i podstawową szkołą chrześcijańskiej wiary. Najlepszą lekcją zaś pozostaje dla 
drugiego człowieka autentyczne świadectwo życia. Podczas comiesięcznych spotkań 
razem z waszymi duszpasterzami, oprócz refleksji nad prawdami wiary, podejmujcie 
dzieło modlitwy w intencji waszych dzieci. One już teraz potrzebują Waszego 
modlitewnego wsparcia! Przede wszystkim prowadźcie swoje dzieci do parafialnego 
wieczernika i uczcie je uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii – spotkania  
z Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym. Błogosławcie im i uczcie świętowania 
niedzieli! Pamiętajcie: błogosławieni są, wezwani na Jego ucztę!   

4. Prawie we wszystkich parafiach naszej archidiecezji pielęgnowany jest kult 
eucharystyczny w pierwsze czwartki miesiąca. Autorzy programu duszpasterskiego 
przygotowali na dwanaście kolejnych miesięcy materiał pomocniczy do wykorzystania 
podczas Mszy św. pierwszo-czwartkowej oraz konspekty nabożeństw z modlitwą o 
nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Pamiętajmy, że celebracja Eucharystii 
możliwa jest wyłącznie tam, gdzie posługują kapłani, więc musimy prosić Pana żniwa, 
aby posłał robotników na swoje żniwo (por. Łk 10,2). 

Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich wiernych, którzy podjęli  
w parafiach adorację Najświętszego Sakramentu. Dziękuję duszpasterzom, którzy w 
tym czasie udzielają sakramentu pokuty i pojednania. Przypominam jednocześnie  
za II Synodem naszej archidiecezji, że drzwi wszystkich kościołów w ciągu dnia 
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powinny być otwarte… i zapraszam do adoracji Pana. „Tylko przez adorację można 
dojrzeć do głębszego i autentycznego przyjęcia Chrystusa” – pisał Benedykt XVI  
w adhortacji Sacramentum caritatis.  

Dziękuję przy tej okazji nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. za zanoszenie 
Chrystusa eucharystycznego do domów seniorów, osób chorych i w podeszłym wieku. 
To Wasza prawdziwa posługa miłosierdzia! 

Siostry i Bracia, pragnę Wam przypomnieć także inne zalecenia synodalne 
dotyczące Eucharystii: powołanie w każdej parafii zespołu liturgicznego 
przygotowującego liturgię niedzielnej Mszy św., podtrzymywanie w niedzielę 
Eucharystii o bardziej uroczystym charakterze tzw. sumy oraz wprowadzenie 
niedzielnej Mszy św. dla rodzin, z udziałem dzieci, rodziców, katechetów  
i wychowawców. Zachęcam ponadto duszpasterzy do udzielania wiernym Komunii 
świętej pod dwiema postaciami w czasie liturgii Wieczerzy Pańskiej, Wigilii Paschalnej, 
w uroczystość Bożego Ciała, podczas sumy, a także w pierwsze czwartki miesiąca. 
Księży dziekanów zaś proszę o opracowanie – po właściwym rozeznaniu z księżmi 
proboszczami i parafialnymi radami duszpasterskimi – takiego planu odprawiania 
niedzielnych i świątecznych Mszy świętych w parafiach dekanatu, który uwzględniałby 
rytm życia i wypoczynku wiernych, nie wykluczając celebracji Eucharystii niedzielnej 
w godzinach późnowieczornych, nawet w parafiach o charakterze wiejskim. 

Drodzy Diecezjanie! Otrzymaliśmy Eucharystię nie jako jeden z wielu cennych 
darów, ale jako dar największy; ponieważ jest to dar Jezusa Chrystusa w jego świętym 
człowieczeństwie, dar Jego dzieła zbawienia (por. EdE 11). Dzięki Eucharystii nasz 
Zbawiciel pozostaje zawsze pośród nas! O to, byśmy tego obdarowania nigdy  
nie lekceważyli, a tym bardziej nie odrzucili, prośmy słowami modlitwy Kongresu 
Eucharystycznego zaplanowanego na przyszły rok w Budapeszcie: 

„Ojcze Niebieski, źródło życia! 
Ześlij nam Ducha Świętego,  
abyśmy mogli rozpoznawać i coraz bardziej miłować 
Chrystusa obecnego w Eucharystii,  
który oddał się za nas! 
On jest naszym Panem i Mistrzem,  
naszym przyjacielem i pokarmem, 
naszym uzdrowicielem i pokojem. 
Daj nam odwagę,  
abyśmy mogli zanieść Jego siłę i radość wszystkim ludziom!  
[…] Amen”. 

 
 

                                                                                                         
† Wiktor Skworc 

Arcybiskup Metropolita  
Katowicki 

Katowice, 28 listopada 2019 r. 
VA I - 8039/19    
  



4 
 

Zarządzenie 
 
List pasterski Arcybiskupa Katowickiego w związku z nowym programem 
duszpasterskim dla Kościoła w Polsce należy odczytać wiernym podczas Mszy Świętej  
w I Niedzielę Adwentu, 1 grudnia 2019 r. 
 

                                                                                                                                         

 
  

† Marek Szkudło 
Wikariusz Generalny 

 
 
                 
          

 


