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LIST KONGREGACJI DO SPRAW KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH NA WIELKI PIĄTEK 2021

Wasza Ekscelencjo,
Za każdym razem przeżywając Wielki Tydzień stajemy się duchowymi pielgrzymami do Jerozolimy 

i kontemplujemy misterium Naszego Pana Jezusa Chrystusa Umarłego i Zmartwychwstałego. Apostoł 
Paweł, który osobiście i żywo doświadczył tego misterium, doszedł do stwierdzenia, jakie zapisał w Li-
ście do Galatów: „Syn Boży umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20). To, co przeżył 
Apostoł, jest również fundamentem nowego modelu braterstwa, który rodzi się z  dzieła pojednania 
i  wprowadzenia pokoju między wszystkimi narodami, dokonanego przez Ukrzyżowanego, jak pisze 
św. Paweł w Liście do Efezjan.

W trakcie roku 2020, Papież Franciszek zechciał przypomnieć nam konsekwencje wynikające z tego 
daru pojednania, i uczynił to za pomocą encykliki „Fratelli tutti”. Tym tekstem Papież, wychodząc od pro-
fetycznego świadectwa św. Franciszka z Asyżu, pragnie pomóc nam w odczytaniu w świetle zasady bra-
terstwa wszystkich naszych relacji i różnych wymiarów naszego życia – jego sfery religijnej, ekonomicz-
nej, ekologicznej, politycznej, komunikacji. Fundament naszego istnienia jako bracia i siostry w wymiarze 
powszechnym, jest właśnie na Kalwarii, w miejscu, w którym, poprzez największy dar miłości, Pan Jezus 
przerwał spiralę nieprzyjaźni, zerwał błędne koło nienawiści i otworzył dla każdego mężczyzny i każdej 
kobiety drogę pojednania z Ojcem, między wszystkimi osobami oraz w całej rzeczywistości stworzenia.

Opustoszałe ulice wokół Świętego Grobu i Starej Jerozolimy odpowiadały echem opustoszałemu i zro-
szonemu deszczem Placowi Św. Piotra, przemierzanemu przez Ojca Świętego Franciszka 27 marca 2020 r., 
w drodze do Ukrzyżowanego; przed Nim cały świat odnalazł się w geście upadku na kolana z błaganiem 
o zakończenie pandemii; to sprawiło, że wszyscy poczuli się złączeni przez to samo misterium cierpienia.

Był to więc rok próby, również dla Świętego Miasta Jeruzalem, dla Ziemi Świętej i dla małej wspólno-
ty chrześcijan, żyjącej na Bliskim Wschodzie, która to wspólnota pragnie być światłem, solą i zaczynem 
Ewangelii. W 2020 r. chrześcijanie tych ziem cierpieli odizolowanie, które sprawiło, że poczuli się jeszcze 
bardziej oddaleni, oddzieleni od życiowego kontaktu z braćmi pochodzącymi z różnych krajów świa-
ta. Cierpieli z powodu utraty pracy, spowodowanej brakiem pielgrzymów, i w konsekwencji, cierpieli 
z powodu trudności uniemożliwiających godne życie i zapewnienie koniecznego utrzymania dla swoich 
rodzin i dla swoich dzieci. W wielu krajach z powodu przedłużającego się stanu wojny i sankcji, efekty 
samej pandemii zostały jeszcze bardziej wzmocnione. Poza tym, zmniejszyła się również pomoc eko-
nomiczna, którą zapewniała co roku zbiórka dla Ziemi Świętej, ponieważ nastąpiły trudności związane 
z możliwością przeprowadzenia jej w wielu krajach w roku 2020. 

Papież Franciszek przedstawił wszystkim chrześcijanom postać Dobrego Samarytanina, jako przy-
kład aktywnej dobroczynności, miłości przekraczającej granice i solidarnej. Zachęcił nas również do re-
fleksji nad  różnymi zachowaniami bohaterów przypowieści, aby przełamać obojętność tych, którzy 
widzą brata lub siostrę w trudnościach i przechodzą obok: „Z kim się utożsamiasz? To bardzo ostro 
postawione pytanie, skierowane wprost i w sposób zdecydowany. Do kogo z nich jesteś podobny? Mu-
simy rozpoznać pokusę, która nas otacza, i próbuje sprawić, że przestaniemy interesować się innymi, 
zwłaszcza najsłabszymi. Powiedzmy to: rozwinęliśmy się pod wieloma względami, ale jesteśmy analfa-
betami, jeśli chodzi o towarzyszenie, troskę i podtrzymanie najdelikatniejszych i najsłabszych w naszych 
rozwiniętych społeczeństwach. Przyzwyczailiśmy się do odwracania wzroku, do przechodzenia obok, 
do ignorowania sytuacji tak, aby nie dotyczyły nas one bezpośrednio” (Fratelli tutti 64).

OKÓLNIK
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Płock – dnia 22 marca 2021 r.

11/2021
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Zbiórka na  rzecz Ziemi Świętej w roku 2021 niech będzie dla wszystkich okazją, aby nie odwracać 
wzroku, aby nie ignorować potrzeb i  trudności naszych braci i naszych sióstr, którzy żyją w Miejscach 
Świętych. Jeśli zabraknie tego małego gestu solidarności i zdolności do dzielenia się (św. Paweł i św. Franci-
szek z Asyżu nazwaliby to „przywróceniem, oddaniem tego, co należne – restytucją”), jeszcze trudniej bę-
dzie tak wielu chrześcijanom tamtych ziem nie ulec pokusie opuszczenia własnego kraju, będzie wymagało 
większego trudu wspomożenie parafii w ich misji pastoralnej, i kontynuowanie dzieł edukacyjnych za po-
mocą szkół chrześcijańskich i zaangażowania społecznego na korzyść biednych i cierpiących. Cierpienia 
tylu pozbawionych domów i uchodźców, którzy musieli opuścić własne domy z powodu wojny, wymagają 
dłoni wyciągniętej z pomocą i przyjacielskiej, aby wylać na ich rany balsam pocieszenia. Nie można wresz-
cie zrezygnować z troski o Miejsca Święte, które są konkretnym świadectwem tajemnicy Wcielenia Syna 
Bożego i ofiary Jego życia, spełnionej z miłości do nas i dla naszego zbawienia.

W tym trudnych okolicznościach, naznaczonych brakiem pielgrzymów, jeszcze raz czuję potrzebę 
uczynienia własnymi słów, które Apostoł Narodów skierował dwa tysiące lat temu do Koryntian, zapra-
szając ich do solidarności, która opiera się nie na motywach filantropijnych ale chrystologicznych: „zna-
cie łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla nas stał się ubogim, abyśmy mogli się 
Jego ubóstwem ubogacić” (2 Kor 8,9). Po przypomnieniu zasad równości, solidarności i wymiany dóbr, 
Apostoł dodaje słowa bardzo wymowne tak wówczas, jak i dziś, które nie wymagają żadnego komenta-
rza: „To miejcie na uwadze, że kto skąpo sieje, skąpo też zbierać będzie, a kto sieje obficie, z obfitością 
również zbierze. Niech każdy złoży według tego, co zdecyduje w sercu, nie ze smutkiem, ani przymu-
szony, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. Zresztą Bóg ma moc pomnożyć w was każdą łaskę, po-
nieważ, obfitując we wszystko, możecie wielkodusznie wypełnić wszelkie dobre dzieła” (2 Kor 9, 6-8).

Waszej Ekscelencji, Kapłanom, Zakonnikom i  Zakonnicom, oraz Wiernym, którzy angażują się 
w  celu dobrego owocu tej kolekty, w  wierności dziełu, o  którego spełnienie Kościół prosi wszystkie 
swoje dzieci według znanego im sposobu, z radością przekazuję gorące wyrazy uznania Ojca Świętego 
Franciszka. Wzywając obfitego błogosławieństwa dla Diecezji Księdza Biskupa, przekazuję braterskie 
pozdrowienie w Panu Jezusie.

Wielki Piątek A. D. 2021
Prot. N. 1/2021
 Oddany Waszej Ekscelencji
 Leonardo kard. Sandri
 Prefekt
 Giorgio Demetrio Gallaro
 Arcybiskup Sekretarz
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APEL BISKUPA PŁOCKIEGO

„Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica!”  (Ps 137)

Odpowiadając na prośbę Ojca świętego, wyrażoną za pośrednictwem Kardynała Prefekta Kongre-
gacji Kościołów Wschodnich, z  całego serca proszę Kapłanów i  Wiernych świeckich naszej Diecezji 
o włączenie się w tegoroczny Wielki Piątek w dzieło kolekty na rzecz chrześcijan mieszkających w Ziemi 
Świętej i na Bliskim Wschodzie. Żyjący tam wyznawcy Chrystusa doznają wielorakiej udręki duchowej 
i materialnej. Są doświadczani krwawymi prześladowaniami. 

To dzieło miłości i miłosierdzia jest przecież tak bliskie nam, którzy byliśmy solidarnie wspierani 
przez Kościoły na Zachodzie, np. w czasie ciemnej nocy stanu wojennego, który dotknął nas boleśnie 
przed  zaledwie 40 laty. Odpowiedzmy więc hojnie czynem miłości na  głos cierpienia naszych Braci 
i Sióstr z Ziemi noszącej ślady biblijnych ojców naszej wiary i samego Zbawiciela. Już teraz wszystkim 
Ofiarodawcom składam wyrazy podziękowania i z serca błogosławię.

Płock, dnia 19 marca 2021 r.
W uroczystość św. Józefa
 † Piotr Libera
 Biskup Płocki 



– 67 –

ZARZĄDZENIE: Czcigodni Księża, Apel Biskupa Płockiego proszę odczytać w kościołach naszej 
diecezji w niedzielę 28 marca br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych. Ofiary 
zebrane na rzecz chrześcijan mieszkających w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie, należy wpłacać 
na konto Kurii z dopiskiem „Ziemia Święta 2021” lub bezpośrednio w kasie Kurii.

Płock, 22 marca 2021 r.
 † Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny
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LIST BISKUPÓW POLSKICH DO KAPŁANÓW NA WIELKI CZWARTEK 2021 ROKU

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy

Drodzy Bracia Kapłani!
Nikt z nas nie spodziewał się, że przyjdzie nam spojrzeć na Kościół i duszpasterzowanie w kontek-

ście pandemii. Nie da się ukryć, że stanęliśmy przed wieloma wyzwaniami: ochrony naszych wiernych, 
poszukiwania nowych form duszpasterskich, jak również przed gorliwszym niż dotychczas niesieniem 
nadziei i ukazywaniem Tego, który jest Panem każdego czasu. Wiele kontrowersji pojawiało się wokół 
udziału w Eucharystii. Nie brakowało krytyki wobec duchownych przestrzegających wskazań swoich 
pasterzy, którym na sercu leżało zapewnienie bezpiecznego udziału w tym najważniejszym dla każdego 
wierzącego spotkaniu z Jezusem. Jakże trafny okazał się program duszpasterski, w którym zgłębiamy Ta-
jemnicę celebrowanej Eucharystii. Powyższe znaki czasu skłaniają nas do stanięcia przed Panem w po-
korze i rozważenia, co dla każdego z nas znaczą Jego słowa będące biblijnym mottem obecnego roku 
duszpasterskiego: Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba (J 6,32).

Dar, a nie własność 

Pan Jezus w swojej mowie eucharystycznej, przytoczonej u św. Jana, zwraca uwagę na Tego, który 
daje prawdziwy chleb z nieba. W Starym Testamencie Bóg karmił naród wybrany manną. Jednak manna 
była figurą chleba duchowego, mianowicie Pana naszego Jezusa Chrystusa (św. Tomasz z Akwinu, Komen-
tarz do Ewangelii Jana, nr 908). To On podczas ostatniej wieczerzy nakazał Apostołom, by, sprawując 
Eucharystię, uobecniali ten „Dar Ojca” na całym świecie. Jezus pozostawił Dar swojego Ciała i Krwi 
Kościołowi jako wspólnocie. Żaden pojedynczy kapłan, także biskup nie jest właścicielem Eucharystii, 
lecz jedynie tym, który został powołany do sprawowania jej w jedności z Kościołem. U podstaw na-
szych grzechów wobec Eucharystii jest niezrozumienie tego, że to „Dar Ojca”. Potrzebujemy powrotu 
do Wieczernika i kontemplowania Jezusa, który przez obmycie nóg Apostołom daje lekcję kapłaństwa. 
Jezus, jak napisał papież Benedykt XVI, całokształt swego najwyższego kapłaństwa wyraził symbolicznie 
w geście umycia nóg. W tym geście miłości aż do końca myje On nasze brudne nogi, pokorą swej służby 
oczyszcza nas z choroby, jaką jest nasza pycha (R. Sarah, Benedykt XVI, Z głębi naszych serc, Warszawa 
2020, s. 54). Niejednokrotnie, chcąc postawić siebie w centrum Mszy św., ulegamy grzechowi pychy, 
który zakrywa piękno Eucharystii. Gdy kapłan uważa siebie za właściciela Świętej Wieczerzy, oddala 
wiernych od  Tajemnicy Wieczernika. Pokora Syna Bożego, który obmywa uczniom nogi, jest drogą 
kapłańskiej posługi: działań duszpasterskich, a nade wszystko sprawowania Mszy św. Dlatego konieczne 
jest, by kapłani mieli świadomość, że cała ich posługa nigdy nie powinna wysuwać na pierwszy plan ich 
samych lub ich opinii, ale Chrystusa. Każda próba stawiania siebie w centrum celebracji liturgicznej sprze-
ciwia się tożsamości kapłańskiej (Benedykt XVI, Sacramnetum Caritatis, nr 23). 

Wydaje się, że w naszej polskiej rzeczywistości możliwość swobodnego celebrowania Wieczerzy Pań-
skiej dla ludu Bożego i uczestnictwa w niej traktujemy jako oczywistość. Pandemia postawiła nas w sy-
tuacji, z jaką wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Ten przywilej został nam ograniczony. Zrodziło to 
dwie postawy: pierwsza to bunt wobec zastanej rzeczywistości, w którym nierzadko brakowało pokory 
nam i naszym wiernym. Jak prawdziwa okazuje się tu myśl wyrażona przez kard. Roberta Saraha, który 
w  kontekście celibatu pisał o  przywłaszczaniu sobie Eucharystii: Obecność eucharystyczną przyjmuje 
się z zachwytem i  radością jako niezasłużony dar. Wierny, który domaga się jej jako czegoś należnego, 
udowadnia, że nie potrafi jej zrozumieć (Z głębi naszych serc, s. 73). Druga postawa to tęsknota wiernych 
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za Eucharystią. Mogliśmy usłyszeć wiele dobrych słów od naszych wiernych, wyrażających wdzięczność 
za kapłańskie powołanie i służbę zwłaszcza w sakramentach Eucharystii i pokuty. One budowały nas 
i jednocześnie wprowadzały w zakłopotanie. Rodziło to w nas znane pytania z rachunku sumienia: czy 
należycie potrafię docenić dar Eucharystii? W jaki sposób przygotowuję się do celebracji tego ważnego 
wydarzenia? Ile czasu spędzam na dziękczynieniu i adoracji Najświętszego Sakramentu? 

Hasło trwającego roku duszpasterskiego Zgromadzeni na  Świętej Wieczerzy przypomina nam, że 
wciąż musimy zgłębiać dar zgromadzenia liturgicznego, czerpiącego swoją jedność z Ducha Świętego, 
który gromadzi dzieci Boże w jednym Ciele Chrystusa (KKK, nr 1097). W poprzednim cyklu rozważań 
duszpasterskich zgłębialiśmy temat Ducha Świętego oraz Jego działania w dziejach zbawienia i Kościo-
ła. Teraz chcemy Go prosić, by wspierał nas w posługiwaniu na Świętej Wieczerzy, abyśmy nigdy nie 
zaprzepaścili daru jedności, którego jest dawcą. To Duch Święty umacnia miłość do obecności Boga 
w Eucharystii. Jako szafarze tej Tajemnicy jesteśmy wezwani do wierności i posłuszeństwa w Jego mocy. 

Ars celebrandi

Rzeczywistość, w  jakiej przychodzi nam realizować powołanie do  życia kapłańskiego, stawia 
przed nami wiele nowych i często niełatwych wyzwań. Wielu z nas ciągle staje przed pytaniem o to, 
w jaki sposób zaprosić ludzi do Kościoła. W jaki sposób ukazać im piękno Chrystusa? Tego typu rozterki 
niejednokrotnie stanowią swoistą pułapkę duchową i sprawiają, że nawet jeśli mamy dobre i szlachetne 
intencje, zaczynamy iść drogą obcą temu, co ewangeliczne i eklezjalne. W konsekwencji prowadzi nas to 
do prób uatrakcyjniania i zeświecczania liturgicznych celebracji. Zapominamy, że w tym wszystkim, co 
czynimy, nie chodzi tylko o człowieka, ale o Boga samego. Wspomniał o tym kard. Sarah: To Bóg, a nie 
człowiek stanowi centrum liturgii. Przychodzimy na nią, by oddać Mu cześć. Liturgia nie jest ani o tobie, 
ani o mnie. Nie celebrujemy w niej naszej własnej tożsamości lub osiągnięć czy wspierania własnej kultury 
i lokalnych religijnych zwyczajów. Liturgia jest najpierw i przede wszystkim o Bogu i o tym, co On dla nas 
uczynił (Nie możemy być zadowoleni ze sposobu wdrożenia Konstytucji o Liturgii Świętej. Wystąpienie 
podczas Konferencji Sacra liturgia w Londynie, 5 lipca 2016 r.). Zatem centrum liturgii stanowi Bóg, któ-
ry, ukazując nam swe zbawcze dzieło, uświęca nas na drodze naszej codzienności. Eucharystia wychodzi 
naprzeciw naszej ludzkiej potrzebie, by zobaczyć Go i dotknąć, aby móc Go rozpoznać… Sakramenty, 
a zwłaszcza celebracja eucharystyczna, są znakami Bożej miłości, uprzywilejowanymi drogami, aby z Nim 
się spotkać (Franciszek, Msza św. nie jest spektaklem!, 8 listopada 2017 r.). 

Na tej prawdzie opiera się świadomość Kościoła, która każe nam myśleć o tym, co wewnętrzne, nie 
zaniedbując tego, co zewnętrzne. W liturgii pierwszą refleksją ma być pytanie o to, „co” czy też „Kogo” 
celebrujemy, a dopiero potem o to, „jak” celebrujemy. W sztuce celebrowania liturgii nie chodzi tylko 
o harmonijne połączenie ze sobą różnych czynności, ale przede wszystkim o naszą wewnętrzną komu-
nię z Chrystusem. Mówiąc inaczej, chodzi o podporządkowanie się Chrystusowi Najwyższemu Kapła-
nowi. Kapłan celebrujący liturgię powinien rozwijać w sobie głęboką świadomość, że występuje in perso-
na Christi. A zatem, celebrowanie liturgii ma najpierw wymiar wewnętrzny, w którym kapłan jest także 
słuchaczem słowa Bożego i składającym siebie w ofierze. Tego typu świadomość rodzi w nas postawę 
posłuszeństwa i utożsamiania się z Chrystusem, a w konsekwencji jawi się jako pełne pochłonięcie spra-
wowaniem świętych Tajemnic w liturgii. Nasze posługiwanie ma być czytelnym znakiem wewnętrznego, 
osobistego zjednoczenia z Chrystusem. Do spotkania z Chrystusem w liturgii i poprzez liturgię można 
dojść tylko na płaszczyźnie wiary. To ona rodzi w nas świadomość oraz wewnętrzne przekonanie, że 
w naszym kapłańskim życiu nie ma nic większego i ważniejszego od sprawowania Eucharystii. 

To zjednoczenie staje się w nas źródłem realizacji tego, co w dniu naszych święceń przyrzekaliśmy 
w sposób uroczysty. Wkładając nasze dłonie w dłonie biskupa, każdy z nas przyrzekał posłuszeństwo. 
Nie możemy go jednak rozumieć tylko w wymiarze administracyjnym, ale przede wszystkim należy 
na nie patrzeć w wymiarze duchowym. Moje posługiwanie w liturgii ma być wyrazem wewnętrznej po-
stawy posłuszeństwa wobec tego, czego Kościół naucza i co celebruje w znakach liturgicznych. Liturgia 
nie jest moją własnością. Jestem jej sługą tak jak Chrystus, który żyje świadomością służebności wobec 
dzieła Ojca. W konsekwencji moje posługiwanie jest posługiwaniem Chrystusa, który żyje w Kościele. 
Warto odwołać się w tym miejscu do św. Jana Pawła II, który w encyklice Ecclesia de Eucharistia pisze: 
Czuję się zatem w obowiązku skierować gorący apel, ażeby podczas sprawowania Ofiary eucharystycznej 
normy liturgiczne były zachowywane z  wielką wiernością. Są one konkretnym wyrazem autentycznej 
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eklezjalności Eucharystii; takie jest ich najgłębsze znaczenie. Liturgia nie jest nigdy prywatną własnością 
kogokolwiek, ani celebransa, ani wspólnoty, w której jest sprawowana tajemnica. (…) Również w naszych 
czasach posłuszeństwo normom liturgicznym powinno być na  nowo odkryte i  docenione jako odbicie 
i  świadectwo Kościoła jednego i  powszechnego, uobecnionego w  każdej celebracji Eucharystii. Kapłan, 
który wiernie sprawuje Mszę św. według norm liturgicznych, oraz wspólnota, która się do nich dostoso-
wuje, ukazują w sposób dyskretny, lecz wymowny swą miłość do Kościoła. (…) Nikomu nie można ze-
zwolić na niedocenianie powierzonej nam tajemnicy: jest ona zbyt wielka, ażeby ktoś mógł pozwolić sobie 
na traktowanie jej wedle własnej oceny (nr 52).

Sztuka celebracji nie polega na  wykonywaniu tego, co mi się podoba, czy też tego, co wydaje się 
atrakcyjne. Ona nie jest naśladowaniem tego, co świeckie, ale jest wprowadzaniem w  rzeczywistość 
prawdziwego sacrum. Należy zatem unikać tego wszystkiego, co nie jest zgodne z duchem liturgii. Ona 
nie jest bowiem spektaklem, w którym głównym aktorem jest kapłan, ale jest wydarzeniem zbawczym. 
Podczas celebracji liturgii zawsze ma być zachowany priorytet Boga, co od kapłana domaga się wiernego 
przestrzegania prawodawstwa liturgicznego.

Należy także podkreślić, że tak pojęta ars celebrandi nie koncentruje się tylko na osobie przewodni-
czącego liturgii. Istotą jej pozostaje także włączenie w nią ludu Bożego i doprowadzenie go do zjedno-
czenia z Chrystusem. W obecnym czasie jeszcze bardziej rozpoznajemy potrzebę odnowienia świado-
mości, że my jako kapłani nie celebrujemy liturgii „dla” ludu, ale wraz „z” ludem. Lud nam powierzony 
chce widzieć w naszym posługiwaniu odbicie Chrystusa i ma do tego prawo. To wszystko dokonuje się 
w głębokiej świadomości bycia we wspólnocie, w zgromadzeniu.

Eucharystia w formacji permanentnej i budzeniu powołań

Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II naucza, że liturgia, szczególnie Eucharystia, stano-
wi szczyt i  źródło życia Kościoła (por. KL, nr 10). Słowa te bardzo często rozważamy w odniesieniu 
do całego ludu Bożego. Warto jednak spojrzeć na nie od strony naszego życia kapłańskiego. To właśnie 
w tym kontekście nabierają one szczególnej wartości. Jako kapłani jesteśmy powołani do celebrowania 
Najświętszej Ofiary, a celebrować ją znaczy nie tylko wykonywać czynności liturgiczne, lecz również 
naśladować w życiu to, co czynił Chrystus. Celebrowanie Eucharystii przypomina istotę naszego po-
sługiwania i jest sercem naszej kapłańskiej tożsamości. To właśnie podczas składania na ołtarzu Ofiary 
Chrystusa kapłan, wypowiadając słowa „To jest Ciało moje…” i „To jest kielich Krwi mojej za was wy-
danej…”, czyni słowa Pana słowami własnymi. Czyniąc to, uświadamiamy sobie najgłębszy sens naszego 
posługiwania, które zawiera się w słowach Chrystusa: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! (Łk 9,23). Dlatego też w Dyrektorium o posłudze 
i życiu prezbiterów czytamy jakże głębokie i prawdziwe zdanie: Kapłan powinien swoim stylem życia gło-
sić oblubieńczą wartość krzyża (nr 67). Eucharystia jest dla nas wszystkich szkołą tej głębokiej miłości, 
jaką Chrystus objawił nam na krzyżu, wypełniając wolę Ojca. Dlatego kapłan, składając ofiarę Chrystu-
sa, staje się, podobnie jak On, kapłanem i ofiarą – sacerdos et hostia.

Każda Msza św., którą sprawujemy, jest szkołą życia kapłańskiego i przez swą sakramentalną moc 
czyni nas podobnymi do Chrystusa. W Eucharystii kapłan uczy się dawać siebie codziennie, nie tylko 
w chwilach wielkich trudności, ale także w małych codziennych przeciwnościach (Dyrektorium o życiu 
i posłudze prezbiterów, nr 65). W tym właśnie znaczeniu nasze kapłańskie serce najpełniej kształtuje się 
w  codziennym przygotowaniu i  przeżywaniu Eucharystii. Stając do  jej sprawowania, uświadamiamy 
sobie, że całe nasze posługiwanie zanurzone jest w tajemnicy krzyża. To właśnie poprzez to doświadcze-
nie Eucharystia nie jest tylko punktowym, zamkniętym w ramach czasowych wydarzeniem, ale staje się 
doświadczeniem każdej sekundy naszego kapłańskiego życia. 

Tak jak Eucharystia buduje i podtrzymuje w nas tożsamość kapłańską, tak też jest ona miejscem 
budzenia się wielu szlachetnych pragnień ludzi młodych. Każde powołanie, bardziej lub mniej dojrzewa 
w Eucharystii. Jej znaczenie w procesie budzenia i podtrzymywania powołań jest niepodważalne. Wielu 
młodych ludzi odnalazło swe powołanie właśnie w doświadczeniu liturgicznym. Wystarczy dziś wspo-
mnieć rzeszę prezbiterów, których pragnienie kapłaństwa zrodziło się w Ruchu Światło-Życie i dziele 
Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. To poprzez nieustanną dbałość o liturgię, o jej piękno i szla-
chetność wielu z nas wchodziło na drogę kapłańskiego życia. Dziś także widać to w pewnej fascynacji 
liturgią sprawowaną w formie nadzwyczajnej. Niezaprzeczalny pozostaje fakt, że wielu młodych ludzi 
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pociąga dziś taka dbałość o piękno celebracji eucharystycznej. Poszukują oni Chrystusa i pragną Go od-
krywać w Kościele. To pragnienie musi być na nowo odczytane. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, 
że młodzi potrzebują głębi życia duchowego i formacji zakorzenionej w liturgii. Ta wrażliwość musi być 
przez nas zauważona i rozwijana. Trzeba dziś na nowo odkryć wagę duszpasterstwa służby liturgicznej, 
które jest miejscem odkrywania piękna życia z Chrystusem, jak również miejscem dojrzewania do od-
krywania i realizacji powołania. Wielu młodych ludzi odczytuje Boże zaproszenie do życia w Kościele 
właśnie w liturgii. Trzeba im pomóc w dojrzewaniu do pełni powołania. To dojrzewanie nie może się 
jednak ograniczać tylko do nauki posługiwania, ale musi mieć charakter integralny, czyli ogarniać całe 
życie młodego człowieka. 

Eucharystia to życie Kościoła. W niej rodzi się, dojrzewa i weryfikuje nasze kapłańskie życie. To ona 
sprawia, że nasze posługiwanie ma sens. Dlatego dbałość o to, co jej dotyczy, dbałość także o jej przygo-
towanie powinna być dla nas nadrzędnym zadaniem dnia. 

Powrót do Eucharystii

Ogromnym zadaniem, jakie staje dzisiaj przed nami, jest „powrót do Eucharystii”. Rozumiemy to za-
danie bardzo konkretnie jako powrót wiernych do praktyki udziału we Mszy św. Istnieje jednak jeszcze 
głębszy sens owego powrotu. Potrzebujemy na nowo odkryć jej żywotne treści i łaski, aby nimi żyć i aby 
przekazać je ludowi Bożemu. Mamy ku temu stosowny czas. Tak mówi nam o tym List Kongregacji ds. 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Świadomi faktu, że Bóg nigdy nie opuszcza ludzkości, którą 
stworzył, i że nawet najcięższe próby mogą przynosić owoce łaski, przyjęliśmy oddalenie od ołtarza Pań-
skiego jako czas postu eucharystycznego, służący z pożytkiem temu, byśmy na nowo odkryli żywotne 
znaczenie, piękno i niezmierzoną wartość Eucharystii. Kiedy to tylko możliwe, trzeba jednak powrócić 
do Eucharystii z oczyszczonym sercem, z odnowionym zadziwieniem, z mocniejszym pragnieniem, by 
spotkać Pana, trwać przy Nim i przyjąć Go, aby zanieść Go braciom, dając świadectwo życia wypełnio-
nego wiarą, miłością i nadzieją. (…) Fizyczny kontakt z Panem jest żywotny, niezbędny, niezastąpiony. 
Kiedy już określono i podjęto konkretne środki ograniczające do minimum możliwość zakażenia wiru-
sem, niech wszyscy koniecznie zajmą z powrotem swoje miejsce w zgromadzeniu braci, niech odkryją 
na nowo niezastąpioną wartość i piękno celebracji, niech zaproszą i przyciągną zaraźliwym entuzja-
zmem braci i siostry, którzy są zniechęceni, wystraszeni, nazbyt długo nieobecni czy pogubieni (Powróć-
my z radością do Eucharystii!, 15 sierpnia 2020 r.).

Na zakończenie naszego listu chcemy podziękować za Wasze zaangażowanie w troskę o to, by w cza-
sie pandemii nasi wierni mogli korzystać z  najcenniejszego Daru, jakim jest Eucharystia. Docenia-
my Wasz wkład w  tworzeniu nowych form duszpasterskich związanych z  prowadzeniem rekolekcji, 
katechizacją i formacją w ruchach religijnych. W Wielki Czwartek razem stajemy w Wieczerniku, by 
kontemplować pokornego Syna Bożego, który, obmywając uczniom nogi, daje wzór kapłańskiej służby. 
Niech Maryja, Niewiasta Eucharystii, nauczy nas, jak przez posługę Ołtarza i życie wskazywać zawsze 
Jezusa, a jej oblubieniec, św. Józef, patron trwającego roku, będzie nam wzorem cichego posługiwania 
w miłości. Polecamy Was ich wstawiennictwu oraz opiece i błogosławimy Wam z całego serca. 
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