
micznych spotkań. Dziękujemy młodzieży, dzieciom i do-
rosłym z parafii Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomor-
skim za poruszający musical. Przez śpiew, taniec, słowo i
stroje mogliśmy zobaczyć sytuację dzieci na wszystkich
kontynentach. Naszą wdzięcznością obejmujemy wspól-
noty, które nas gościły w misyjnym duchu pod przewo-
dnictwem księży proboszczów: ks. kan. Adama Filarskie-
go, ks. kan. Mariana Ofiary, ks. Tadeusza Miszewskiego
SAC i ks. kan. Adama Ceynowy wraz z ich współpraco-
wnikami.

Dziękujemy uczestnikom spotkań: licznie zgromadzo-
nym kapłanom, osobom konsekrowanym, różom różańco-
wym, dzieciom i sympatykom Diecezjalnego Dzieła Mi-
syjnego.

W ten sposób zobaczyliśmy działanie Ducha Święte-
go w naszym życiu i przekonaliśmy się, że w Nim jest
źródło naszej odnowy oraz siła misji Kościoła.

ks. Grzegorz Tworzewski

Owoce Miesiąca Misyjnego
W Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym wypowiada-

liśmy słowa modlitwy papieża Franciszka: „Przez dary
Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli
odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii”.

W tej modlitwie otrzymaliśmy odpowiedź na pytania,
które sobie pozwoliliśmy zadać: kim jesteśmy, jak mamy
żyć i jaką misję mamy pełnić? Jakie drogi i środki może-
my wykorzystać, aby wzrastać osobowo i wspólnotowo
jako uczniowie - misjonarze według woli Bożej?

Spotkania dzieci i róż różańcowych oraz sympatyków
misji w Działdowie i Chełmnie potwierdziły wielkie
pragnienie zaangażowania się w misję powierzoną Ko-
ściołowi. Obecność setek dzieci i dorosłych jest dowo-
dem na obecność wśród nas odważnych i gorliwych
świadków Ewangelii. Entuzjazm i radość uczestników
spotkań to uwiarygodnienie jak Ewangelia zmienia życie.

Świadectwa misjonarek i misjonarzy przeniosły nas w
świat, który nie jest nam obojętny. Obrazy malowane sło-
wem, gestami i prezentacjami zapadły głęboko w serca
każdego uczestnika spotkania.

Wniosek nasuwa się sam i można było go usłyszeć
bardzo wyraźnie, że pragnieniem każdego ochrzczonego
jest to, aby na krańcach świata ludzie mogli spotkać się
ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa.

Poruszające było żywe słowo ks. bpa Józefa Szamoc-
kiego – wieloletniego misjonarza lusackich slumsów, któ-
ry towarzyszył naszym spotkaniom od początku do koń-
ca. Dotknięcie życia tamtego kościoła od „kuchni” wzbu-
dziło wzruszenie, kiedy ksiądz Biskup mówił o „małych
wspólnotach chrześcijańskich” i ich działaniu oraz od-
działywaniu na życie osobiste, rodzinne i parafialne.

Wielu zaangażowało się w przeprowadzenie tak dyna-

Eucharystia daje życie
Zgodnie z decyzjami podjętymi przez

Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu
Polski nowy trzyletni program duszpaster-
ski będzie poświęcony Eucharystii rozu-
mianej jako tajemnica wyznawana, ce-
lebrowana i świętowana (por. Benedykt
XVI, adhortacja apostolska Sacramentum

caritatis). Będzie on nosił hasło: „Eucharystia daje ży-
cie”, a pierwszy rok jego realizacji wpisany będzie w sło-
wa: „Wielka tajemnica wiary”.

Fundamentalnym założeniem pierwszego roku reali-
zacji programu duszpasterskiego (2019/2020) jest zapro-
szenie wiernych do bardziej świadomego udziału w ta-
jemnicy Wieczernika. Pragniemy zatem na nowo przyjąć
dar Eucharystii i pogłębić wiarę w realną obecność Jezu-
sa Chrystusa, którą podczas sprawowania Najświętszej
Ofiary przywołuje i sprawia Duch Święty. Trzeba pamię-
tać oraz przypominać, że każda celebracja Eucharystii
jest wspominaniem Bożego dzieła zbawienia, a w szczy-
towym momencie - kiedy celebrans przywołuje Ducha
Świętego i powtarza słowa wypowiedziane przez Jezusa
w czasie Ostatniej Wieczerzy - dochodzi do sakramental-
nego uobecnienia Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa: Ten,
który jest wspominany, sam staje się obecny.

Stąd wynika postulat tworzenia w parafiach zespołów
liturgicznych, twórczo zaangażowanych w przygotowa-
nie niedzielnej Mszy św. Dzięki niej bowiem budowane

są nasze relacje z Bogiem i z bliźnimi, szczególnie we
wspólnocie parafialnej i rodzinnej.

Życzmy sobie, aby dla każdego człowieka dobrej woli
Eucharystia stała się szczytem i źródłem chrześcijańskie-
go życia. W niej sam Jezus Chrystus, nasz zmartwych-
wstały Pan, daje siebie i uzdalnia nas do bycia dla dru-
gich. Inaczej rzecz ujmując, uczy nas odważnego podej-
mowania dzieł miłości i miłosierdzia wobec całej ludzkiej
rodziny.

abp Wiktor Skworc,
przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP

Eucharystia pod przewodnictwem Czcigodnego Sługi
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego - ówczesnego

krajowego moderatora Służby Liturgicznej.


