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Adwentowy Dzień Skupienia w Lądzie
1. Konferencja wprowadzająca
Tegoroczny adwentowy dzień skupienia odbył się 28 listopada 2009 roku u księży salezjanów w Lądzie. Gdy szafarze zgromadzili
się w sali opackiej głos zabrał ks. kan. Franciszek Jabłoński, który powitał uczestników
oraz przedstawił program spotkania.
W ramach wprowadzenia ks. opiekun rozdał szafarzom foldery „Misyjne Apostolstwo
Chorych” oraz „Papieskie Intencje Ogólne
i Misyjne na rok 2010”, a także kalendarze
misyjne. Ponadto ks. Franciszek podziękował
Janowi Plewie za pełnioną posługę skarbnika
i wręczył mu upominek w postaci książki.
Ksiądz opiekun zwrócił szafarzom uwagę,
że są zobowiązani do udziału w rekolekcjach i że zmienia się miejsce ich odbywania. Kolejne rekolekcje wielkopostne odbędą
się u sióstr pallotynek w Gnieźnie w dwóch
turach:
— I termin: od 19 do 21 lutego 2010
— II termin: od 26 do 28 lutego 2010
Rozpoczęcie rekolekcji dla obu terminów
o godz. 1800 . Obecni szafarze zadeklarowali, w którym terminie odbędą rekolekcje,
natomiast nieobecnym termin został przydzielony. Lista osób uczestniczących w po-

szczególnych terminach została zamieszczona
w dodatku. Ks. opiekun zwrócił się z prośbą
do szafarzy, aby nie zmieniali terminów.
W sytuacjach wyjątkowych zamiana może się
odbyć między samymi szafarzami, aby zachować stałą liczbę uczestników turnusu.
2. Konferencja liturgiczna
Konferencję nt. relacji między Eucharystią
a sakramentem pokuty i pojednania wygłosił
ks. dyrektor Zenon Klawikowski SDB. Ważnym elementem konferencji była profesjonalnie przygotowana prezentacja, która ułatwiła
zrozumienie trudnych treści teologicznych.
Podstawową tezą konferencji było stwierdzenie, że Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Całego
życia, a więc nie tylko samej liturgii, ale też
innych sakramentów, sakramentaliów, praktyk pobożnych, pracy i obowiązków oraz rekreacji. Wszystkie te sprawy prowadzą do
Eucharystii i w niej mają swój udział.
Samo słowo „liturgia” jest pełne znaczeń,
ponieważ możemy je rozumieć jako:
— misterium paschalne Jezusa Chrystusa,
— celebrowanie poprzez ryty, gesty i znaki
liturgiczne,
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— centralne wydarzenie życia chrześcijańskiego.
Udział w liturgii jest jednocześnie udziałem w komunii Osób Boskich. W człowieku
tkwi zalążek życia Bożego, więc także pragnienie komunii. Ponieważ szatan zafałszował prawdziwy obraz Boga w człowieku, człowiek szuka sposobów powrotu do jedności.
Najlepszym sposobem jest upodobnienie się
do Chrystusa, który jest obrazem Boga. Bóg
stał się człowiekiem:
— aby nas zbawić i pojednać z Bogiem;
— abyśmy poznali w ten sposób miłość
Bożą;
— by być dla nas wzorem świętości;
— by uczynić nas „uczestnikami Boskiej natury”.
Eucharystia jest ukoronowaniem procesu
przywracania komunii człowieka z Bogiem.
Komunia z Bogiem uzdalnia nas natomiast
do tworzenia komunii z innymi ludźmi.
3. Nabożeństwo pokutne
Kolejnym elementem dnia skupienia było
nabożeństwo pokutne prowadzone przez
ks. Zenona Klawikowskiego. W ramach nabożeństwa odczytany i wyjaśniony został fragment ewangelii o jawnogrzesznicy. Fragment
ten pokazuje, że zarówno jawnogrzesznica,
jak i faryzeusze okazali się grzesznikami.
Różne jednak było ich podejście do grzechu.
Postawa otwartości na prawdę o sobie zaowocowała nowym życiem. Słowa Jezusa: Idź
i od tej chwili już nie grzesz można zrozumieć jako nakaz wyjścia z tej sytuacji i stania
się nowym człowiekiem. Wyjście to może być
interpretowane jako indywidualne przeżycie
Paschy w tym konkretnym wydarzeniu.
Po rozważaniu biblijnym i rachunku sumienia szafarze mogli przystąpić do sakramentu
pokuty i pojednania korzystając z posługi
kilku księży.
4. Msza święta
Po nabożeństwie pokutnym wszyscy wzięli
udział w liturgii Mszy świętej celebrowanej przez ks. Franciszka Jabłońskiego i ks.

Nowy prezes

Zenona Klawikowskiego. W czasie homilii
ks. Franciszek przywitał nowych kandydatów
na szafarzy, a także zaprezentował nowy program duszpasterski „Bądźmy świadkami miłości”. W ramach tej prezentacji ksiądz opiekun nawiązał również do posługi szafarzy,
którzy mają stawać się prawdziwymi świadkami Bożej miłości.
Po Mszy świętej odbyły się wybory nowego
prezesa szafarzy, którym został Wacław Gieburowski z Wrześni. Po wyborach opiekun
szafarzy spotkał się z kandydatami, przedstawiając im pokrótce zasady formacji i posługi
szafarzy w archidiecezji gnieźnieńskiej.
Zwieńczeniem dnia skupienia był wspólny
obiad, po którym ksiądz Franciszek podziękował księżom salezjanom za gościnę, a następnie ustępujący prezes Daniel Słowiński
podziękował księdzu opiekunowi za organizację dnia skupienia oraz pogratulował tytułu
kanonika, a także życzył zdrowia i sił na dalsze lata pracy duszpasterskiej. Do życzeń dołączyli się pozostali szafarze, których w tym
roku na dzień skupienia przyjechało pięćdziesięciu sześciu.
Jacek Skowroński

Nowy prezes
Na ostatnim dniu skupienia zostały przeprowadzone wybory nowego prezesa nazwyczajnych szafarzy Komunii świętej archidiecezji gnieźnieńskiej. Został nim Wacław
Gieburowski z Wrześni. Nowy prezes ma
59 lat, zawodowo zajmuje się ubezpieczeniami, jest prezesem Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich, Towarzystwa Świętego Wojciecha, a także działa w Stowarzyszeniu Wspierania Powołań Kapłańskich. Szafarzem jest
od 1994 roku. Można się z nim skontaktować
w następujący sposób:
— telefon: 0-61 4362075
— e-mail: ubezpieczenia.gieburowski@wp.pl
Jacek Skowroński
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Nadzwyczajni szafarze Komunii
św. zjechali do Poznania
Pierwsze ogólnopolskie sympozjum dla
nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. odbyło się 27 listopada 2009 w Poznaniu. „Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
sięga czasów starożytnych i dobrze się stało,
że odkryto ją także w Kościele po Soborze
Watykańskim II” – podkreślił bp Stefan Cichy, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu
Polski.
Sympozjum zorganizowano na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. „Szafarzom konieczna jest formacja, by lepiej rozumieli Kościół, a podstawowym celem ich posługi musi być dobro duchowe wiernych, a nie wygoda duszpasterzy”
– mówił do uczestników spotkania abp Stanisław Gądecki.
Wiceprzewodniczący Episkopatu zauważył, że bez posługi nadzwyczajnych szafarzy trudno byłoby dziś odwiedzić co niedzielę
wszystkich chorych pragnących przyjąć Komunię św. Obecni na sympozjum księża postulowali, żeby w wyjątkowych sytuacjach
także członkowie rodzin mogli zanosić swoim
domownikom Komunię św. po niedzielnej
Mszy św.
W sympozjum wzięło udział blisko dwustu
szafarzy z kilkudziesięciu polskich diecezji.

Książka o szafarzach i ich
posłudze
Ukazała się pierwsza w Polsce pozycja
książkowa traktująca o szafarzach i ich posłudze: Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Nauczanie Kościoła, formacja, świadectwa. Książka została wydana przez wydawnictwo „Pallotinum”, a jej redaktorem jest
ks. Krzysztof Michalczak, duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w archidiecezji poznańskiej.
Publikacja w części I przedstawia dokumenty Magisterium Kościoła i instrukcje Epi-

skopatu Polski dotyczące szafarzy; w części II przytacza teksty formacyjne ukazujące
jak powinna wyglądać formacja permanentna
szafarzy pod względem intelektualnym i duchowym; część III zawiera świadectwa szafarzy, którzy wypowiadają się na temat swej
posługi w parafii, u chorych i o tym jak
wpływa ona na życie i duchowość ich samych
oraz ich rodzin.
Jest to książka, która nie tylko traktuje
o specyfice posługi nadzwyczajnych szafarzy,
ale także o konieczności ich nieustannego dorastania do bycia prawdziwie mężczyzną, mężem i ojcem. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tej wartościowej lektury.

Odbyła się IV Ogólnopolska
Pielgrzymka Szafarzy
26 września 2009 r. nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przybyli po raz czwarty
na Jasną Górę. W spotkaniu uczestniczyło
prawie tysiąc osób, które m.in. pomagają
w parafiach w rozdzielaniu Ciała Pańskiego.
„Nadzwyczajny szafarz nie ma zastąpić
zwyczajnego szafarza, czyli kapłana. Jego posługa skierowana jest przede wszystkim do
chorych i starszych parafian, którzy nie mogą
uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. Nadzwyczajni szafarze mogą też udzielać Komunii
Świętej w kościele, ale tylko kiedy to jest niezbędne” – powiedział ks. Krzysztof Michalczak, archidiecezjalny duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej z Poznania.
W pielgrzymce uczestniczyły także rodziny
nadzwyczajnych szafarzy. Maria Cieślik, której mąż udziela Komunii Świętej od ośmiu
lat, powiedziała, że posługa męża jest dla niej
bardzo ważna, tym bardziej, że wspólnie podjęli tę decyzję:
„Mój mąż nie ma prawa jazdy i ja wożę
go do chorych. Nie mogę być nadzwyczajnym
szafarzem, dlatego cieszę się, że mam możliwość pomagania właśnie w ten sposób”.
W trakcie pielgrzymki uczestnicy spotkania wysłuchali konferencji „Duchowość eu-
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Spotkanie szafarzy z żonami

charystyczna w życiu nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej” oraz przeszli w procesji Eucharystycznej po Wałach jasnogórskich.
Mszy św. sprawowanej w Kaplicy Matki
Bożej przewodniczył ks. bp Stefan Cichy,
przewodniczący Komisji Episkopatu Polski
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
Radio Jasna Góra

Opiekun nadzwyczajnych
szafarzy kanonikiem
Z radością informujemy, że dnia 24 czerwca
abp Henryk Muszyński mianował 4 nowych
kanoników gremialnych Świetnej Kapituły
Kolegiackiej pod wezwaniem św. Jerzego na
Zamku Gnieźnieńskim. Wśród nich jest nasz
opiekun ks. dr Franciszek Jabłoński.
W dekrecie nominacyjnym ks. Franciszka
została szczególnie podkreślona przez ks. Arcybiskupa praca na rzecz misji: Pragnę podziękować Księdzu Kanonikowi za dotychczasową posługę kapłańską w Archidiecezji
Gnieźnieńskiej. Szczególnie dziękuję za gorliwą pracę związaną z tak ważną dla Kościoła
troską o misje i misjonarzy w którą to posługę Ksiądz Kanonik angażuje się całym sercem. Dziękuję również za prowadzenie wykładów z misjologii dla alumnów naszego Seminarium oraz za pracę w Kurii Metropolitalnej
w Gnieźnie.

Serdecznie gratulujemy księdzu kanonikowi i życzymy wielu łask Bożych w dalszym
wypełnianiu swojej posługi.

Spotkanie szafarzy z żonami
W ramach formacji Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, odbyły się spotkania
w trzech rejonach (Murowana Goślina, Września i Mogilno). Uczestniczyło w nich 40 szafarzy oraz 24 żony szafarzy.
Po Mszy św. szafarze wraz z żonami obejrzeli film z pobytu Jana Pawła II w Gnieźnie, w 1979 r. Następnie odbyło się spotkanie, w czasie którego podjęta została dyskusja nt. wpływu papieża na rozwój życia religijnego. Wizyty papieża w Polsce i jego nauczanie dla większości szafarzy miały duże
znaczenie i wpływ w ich formację religijną.
Szczególnie pierwsza papieska pielgrzymka
dodawała odwagi i nadziei. Miały też miejsce nawrócenia, rezygnacje z nałogów, większe zaangażowanie się w życie parafialne oraz
głębsze więzi w małżeństwie i rodzinie.
„Chłopczyku! Pamiętaj, że ten Papież to
wielki Prorok” – powiedział w 1979 r. dziadek
do jednego z szafarzy. Inny z kolei szafarz powiedział, że po powrocie ze spotkania z papieżem w zakładzie pracy aparatczyk partyjny
wydawał się mu się „taki mały”.
ks. Franciszek Jabłoński

Opiekun – ks. kan. dr Franciszek Jabłoński
Prezes – Wacław Gieburowski z parafii św. Krzyża we Wrześni
Skarbnik – Jan Plewa z parafii św. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Janikowie
Sekretarz – Jacek Skowroński z parafii Nawiedzenia NMP w Chodzieży
Fotograf – Roman Basiński z parafii Nawiedzenia NMP w Gościeszynie
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