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Rekolekcje wielkopostne
Rekolekcje wielkopostne dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej tradycyjnie
odbędą się w Gnieźnie u sióstr pallotynek.
Zaplanowane są dwa terminy:
1. tura: 24-26 lutego 2012 – prowadzi
ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz;
2. tura: 2-4 marca 2012 – prowadzi
ks. dr hab. Waldemar Szczerbiński.
Przypominam, że udział w rekolekcjach wielkopostnych jest obowiązkiem każdego szafarza wynikającym z ustaleń Konferencji Episkopatu Polski. Początek rekolekcji o godz.
1800 . Przejeżdżamy na turę według zapisów
dokonanych na dniu skupienia.
Kandydatów na szafarzy zapraszam na rekolekcje w drugim terminie. Będą mieli w tym
czasie spotkania przygotowujące do posługi.
Na rekolekcje proszę zabrać ze sobą identyfikatory. Jeśli ktoś chciałby zamówić identyfikator lub legitymację szafarską, to proszę kontaktować się z Sebastianem Szygendą
(osobiście lub e-mailem: seba.sz@interia.pl).
Chcę również serdecznie podziękować szafarzom, którzy wzięli udział w Adentowym
Dniu Skupienia i spotkaniu z ks. prymasem
Józefem Kowalczykiem. Wszystkim życzę Bożego błogosławieństwa i wielu łask z okazji
zbliżających się świąt Narodzenia Pańskiego.
ks. Franciszek Jabłoński

Spotkania w Opatówku i
Parkowie
Od kilku lat w naszej archidiecezji odbywają się rejonowe spotkania nadzwyczajnych
szafarzy Komunii świętej oraz ich żon. Również w tym roku, na początku czerwca, szafarze spotkali się w Opatówku oraz w Parkowie.
Spotkanie w Opatówku rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu. W czasie
adoracji była okazja do spowiedzi świętej.
Miejscowi szafarze przygotowali i prowadzili
nabożeństwo.
Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św.,
którą sprawowali: ks. dr Franciszek Jabłoński oraz ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz –
proboszcz parafii w Opatówku. Nasz opiekun
sprawował Eucharystię w intencji ks. Andrzeja, który był w przededniu jubileuszu 25-lecia
kapłaństwa, natomiast czcigodny jubilat odprawił Mszę św. w intencji naszej i naszych
żon. Na koniec spotkania przy stole Eucharystycznym przedstawiciele szafarzy na czele z
prezesem złożyli jubilatowi życzenia wręczając symboliczną wiązankę kwiatów. Podziękowanie otrzymał też nasz opiekun ks. Franciszek Jabłoński. Po Mszy świętej wszyscy
udaliśmy się do salki parafialnej, gdzie czekały na nas wyśmienite potrawy przygotowane
przez żony miejscowych szafarzy. Przy wspólnym posiłku rozmów i wymiany doświadczeń
ze strony szafarzy i ich żon nie było końca.
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Jesteście ludźmi szczególnego zaufania

W czasie kawy głos zabrał gospodarz spotkania ks. Andrzej, który mówił nam o „Komunii w małżeństwie”. Prelekcji wysłuchaliśmy w wielkim skupieniu. Ostatnie słowo wypowiedział ks. Franciszek, dziękując gospodarzom spotkania za tak sprawne przygotowanie liturgii. Podziękował także szafarzom
którzy byli na Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. biskupa Bogdana Wojtusia. Zachęcał
nas do zapoznania się z najnowszą publikacją
książki o słudze Bożym Stefanie Kard. Wyszyńskim pt: „Wyprasza nam łaski z nieba”.

Z bardzo miłym przyjęciem spotkaliśmy się
również w Parkowie, gdzie spotkanie rejonowe rozpoczęło się od parafialnej Mszy świętej sprawowanej przez opiekuna szafarzy ks.
dr Franciszka Jabłońskiego oraz proboszcza
miejscowej parafii ks. Jana Andrzejewskiego.
Po Mszy świętej wszyscy spotkali się na probostwie, gdzie przy posiłku mogliśmy porozmawiać na tematy duszpasterskie oraz podzielić się swoimi doświadczeniami.
Jan Żurek, Jacek Skowroński

V Ogólnopolska Pielgrzymka
Nadzwyczajnych Szafarzy
Komunii Świętej na Jasną Górę

w nim również opiekun szafarzy ks. dr kan.
Franciszek Jabłoński.

Pielgrzymka rozpoczęła się zawiązaniem
wspólnoty i konferencją w sali o. Kordeckiego, którą wygłosił ks. Zbigniew Chromy.
Zwrócił w niej uwagę m.in. na to, aby adorować Ciało Chrystusa, kiedy szafarz posługuje
w domu chorego i w czasie rozdawania Komunii świętej w kościele. Następnym punktem
spotkania była Msza św. odprawiona w jasnogórskiej bazylice, której przewodniczył bp
Stefan Cichy. Homilię wygłosił bp Adam Bałabuch, nowy przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów.
W homilii bp Adam Bałabuch przypomniał słowa św. Matki Teresy, która pisała:
„Gdy rozdawałam Komunię Świętą naszym
siostrom w naszym domu macierzystym, nagle uświadomiłam sobie, że trzymam Boga w
swoich dwóch palcach. Wielkość pokory Boga. Naprawdę nie ma większej miłości, nie ma
większej miłości niż miłość Chrystusa”.
Przed błogosławieństwem bp Stefan Cichy
przypomniał, że następna pielgrzymka odbędzie się w roku 2012, a kolejna za dwa lata czyli w 2014. Na zakończenie pielgrzymki
szafarze wierni uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na wałach jasnogórskich.
Jacek Skowroński

Siedmiu nadzwyczajnych szafarzy Komunii
świętej z naszej archidiecezji (z Rogowa, Gościeszyna, Lisewa Kościelnego, Żonia i Strzałkowa) uczestniczyło w 5. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii
Świętej na Jasnej Górze. Spotkanie odbyło
się w sobotę, 8 października. Uczestniczył

Jesteście ludźmi szczególnego
zaufania
O szczególnym posłannictwie nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej mówił 3 grud-
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nia w Gnieźnie prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Metropolita gnieźnieński przewodniczył Mszy św. podczas dorocznego adwentowego dnia skupienia szafarzy z archidiecezji
gnieźnieńskiej.
W homilii abp Kowalczyk przypomniał, że
„nadzwyczajny szafarz Komunii świętej to
osoba szczególnego zaufania Kościoła, powołana przez biskupa, zgodnie z wymogami prawa kościelnego. Jej zadaniem jest udzielanie
Komunii świętej na terenie własnej diecezji
gdy zabraknie szafarzy zwyczajnych lub gdy
liczba przystępujących do Komunii świętej
jest duża”.
„Jesteście więc ludźmi szczególnego zaufania, którym powierza się troskliwą odpowiedzialność za eucharystyczne ciało i krew
Chrystusa i godne rozdzielanie Komunii świętej wiernym” – podkreślił Prymas.
Metropolita gnieźnieński wskazał także na
znaczenie adwentowego spotkania, który –
jak tłumaczył – pomaga szafarzom pogłębić
świadomość i wagę powierzonej im posługi.
„Dobrze, że odbywacie regularnie dni skupienia, aby wzrastać duchowo do poszanowania tego sacrum, które bierzecie do rąk; aby
nie ulec rutynie i deformacji zawodowej” –
stwierdził hierarcha.
Na koniec Prymas zachęcał szafarzy, by nauczali poprzez postawę i czyn. „Godne i pełne szacunku dla Chrystusa eucharystycznego
rozdawanie Komunii świętej jest także wspaniałym nauczaniem, jest świadectwem waszej
wiary, którą się dzielicie z innymi bez słów,
ale w sposób bardzo wymowny i przekonywujący” – podkreślił Prymas.
W archidiecezji gnieźnieńskiej posługuje
blisko stu nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Mają własną stronę internetową i wydają gazetkę. Podczas dzisiejszego
dnia skupienia w Gnieźnie mieli okazję zwiedzić Muzeum Archidiecezjalne oraz wysłuchali wykładu liturgicznego. Po Mszy św. zjedli obiad z Prymasem Polski i swoim opiekunem duchowym ks. kan. Franciszkiem Jabłońskim.
bgk KAI

Adwentowy Dzień Skupienia
Tegoroczny dzień skupienia rozpoczął się
od przywitania uczestników przez ks. Jarosława Bogacza, dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Muzeum jest aktualnie po remoncie, który był częścią projektu
realizowanego w latach 2009-2011. Obejmował on m.in. remont budynków kolegiackich,
w których mieści się muzeum i archiwum,
a także modernizację i nową aranżację przestrzeni wokół katedry gnieźnieńskiej.
W czasie dnia skupienia opiekun szafarzy ks. Franciszek Jabłoński przedstawił zarys diecezjalnego programu duszpasterskiego.
Przypomniał również o tym, aby szafarze pilnowali, czy mają aktualną misję do pełnienia
posługi. Każdy z szafarzy otrzymał gazetę
„CHiT” (Chrystus i Ty).
Kolejnym punktem programu był wykład
liturgiczny ks. dra Jakuba Dębca. Wykład
rozpoczął się od wspomnień ks. Jakuba dotyczących wyjazdu do Kazachstanu w czasie
formacji seminaryjnej. Wyjazd ten stał się
okazją nie tyle do nauczania innych o Chrystusie i Kościele, ale raczej do osobistego budowania się świadectwem osób wierzących w
sytuacji grożących prześladowań i kłopotów
związanych z wyznawaniem religii na terenie
byłego Związku Radzieckiego.
Ksiądz Doktor zwrócił uwagę na to, czym
jest liturgia i jakie są jej cechy charakterystyczne:
— rozpoznawalna,
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Adwentowy Dzień Skupienia

— powtarzalna,
— niepowtarzalna.
Liturgia jest rozpoznawalna, ponieważ każdy, kto zobaczy znaki liturgiczne wie, w czym
będzie uczestniczył. Stałość pewnych gestów
i symboli pozwala określić charakter spotkania i daje również pewność, że jesteśmy w
sytuacji, którą już znamy.
Powtarzalność liturgii jest związana z tym,
że znaki powtarzają się niezależnie od sytuacji. Jednocześnie jednak liturgia jest niepowtarzalna, ponieważ za każdym razem spotykamy się w sytuacji trochę innej. Inne są
czytania liturgiczne, my jesteśmy trochę inni,
starsi choćby o jeden dzień. Pewnych elementów liturgii nie da się powtórzyć.
Oprócz wysłuchania wykładu szafarze mogli zadawać również pytania związane z liturgią i pełnieniem służby przy ołtarzu. Na zakończenie ks. Jakub Dębiec życzył szafarzom,
aby przez swoją posługę stawali się „drogowskazami” do Pana Boga dla innych ludzi.
Po wykładzie liturgicznym szafarze mieli
możliwość zapoznania się z częścią eksponatów mieszczących się w Muzeum Archidiecezjalnym, a następnie przeszli do Bazyliki Archikatedralnej, gdzie uczestniczyli we Mszy
św., której przewodniczył ks. arcybiskup Józef Kowalczyk, prymas Polski.
W homilii skierowanej do szafarzy ksiądz
Prymas zwrócił uwagę na Adwent, który jest
czasem oczekiwania na spotkanie i na to spotkanie trzeba się przygotować. Także szafarze muszą stale przygotowywać się na spotkanie z Chrystusem. Arcybiskup nazwał szafarzy „ludźmi szczególnego zaufania”. Zadanie,
które pełnią wymaga głębokiej wiary, szacunku i pracy nad sobą, ponieważ można rozpo-

znać, czy osoba rozdająca Komunię św. czyni
to z głęboką wiarą, czy też rutynowo. Rutyna jest rzeczą normalną, ale to nie oznacza, że nie trzeba z nią walczyć. W tym celu należy angażować swój umysł i wolę w to
wszystko, co robimy posługując przy ołtarzu. Przykładem takiego zaangażowania całego człowieka w wiarę może być Maryja,
a także święci i błogosławieni, jak np. św.
Franciszek Ksawery, św. Barbara czy bł. Jan
Paweł II. Błogosławiony papież nie pracował
rutynowo, ponieważ nie pozwalała mu na to
modlitwa przeżywana jako głębokie spotkanie z Bogiem. Prymas poprosił również szafarzy, aby nauczali przez swoją postawę i czyny,
bez słów. To jest najwymowniejsze świadectwo wiary.
Po spotkaniu eucharystycznym szafarze
spotkali się z ks. Prymasem oraz ks. opiekunem przy stole, dziękując ks. prymasowi
za obecność oraz składając życzenia z okazji
przypadającej niedługo 50 rocznicy święceń
kapłańskich.
W spotkaniu oprócz 58 szafarzy uczestniczyło również 10 kandydatów do pełnienia posługi, którą rozpoczną od Uroczystości
Zmartwychwstania Pańskiego w 2012 roku.
Jacek Skowroński
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