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1. TEMATYKA. 

 

Program na lata 2019-22 jest kontynuacją duszpasterskiej pracy nad sakramentami 

chrześcijańskiego wtajemniczenia. W poprzednich latach w związku z 1050 rocznicą 

chrztu Polski prowadził on do chrzcielnicy, przypominając przymierze chrzcielne i 

usynowienie poprzez zanurzenie w tajemnicę zbawienia dokonanego przez Jezusa 

Chrystusa. W kolejnych latach program duszpasterski pogłębił zarówno refleksję, jak i 

relację z Duchem świętym, który umacnia miłość, a przez dary i charyzmaty uzdalnia 

każdego chrześcijanina do działania w Jego mocy. W programie duszpasterskim pt. 

Eucharystia daje życie, chodzi o umacnianie świadomości, że Msza św. jest 

sakramentalnym spotkaniem ze Zmartwychwstałym, który jako Baranek Boży daje swe 

życie, abyśmy je mieli w obfitości aż po życie wieczne. W tym też sensie Eucharystia 

wpływa na rozwój życia chrześcijańskiego i je ożywia. 

Tematyka programu ukierunkowana jest na Tego, który przychodzi do człowieka w 

sakramencie miłosierdzia, znaku jedności, węźle miłości i paschalnej uczcie, dzięki której 

ludzkie dusze napełnione są łaską i otrzymują już na ziemi zadatek życia wiecznego. 

 

Praktyczna realizacja programu ma przebiegać w cyklu trzyletnim: 

Rok I -      Eucharystia tajemnicą wyznawaną: Wielka tajemnica wiary. 

Motto biblijne: (…) abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał (J6,29) 

Rok II -     Eucharystia tajemnicą celebrowaną: Zgromadzeni na świętej wieczerzy. 

Motto biblijne: (…) Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba (J6,32) 

Rok III - Eucharystia tajemnica posłania i chrześcijańskiego świadectwa: Posłani w 

pokoju Chrystusa. 

Motto biblijne: ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przez Mnie (J6,57) 

 

2.   ZAŁOŻENIA. 

 

Główne założenia programu wypływają z: 

• Benedykt XVI, adhortacja Sacramentum  caritatis, 2007r. 

• Jan Paweł II, encyklika Ecclesia de Eucharistia, 2004r. 

• Jan Paweł II, list apostolski Mane nobiscum Domine, 2005r. 

• Jan Paweł II, list apostolski Dominicae cenae, 1980r. 

 

Wyniki badań statystycznych dotyczących Eucharystii wskazują, że wzrasta liczba 

wiernych, którzy w sposób pełny uczestniczą w Mszy św. Istnieje nadzieja, że po trzech 

latach realizowania programu duszpasterskiego liczba wiernych bardziej świadomie 

uczestniczących w niedzielnej Mszy św. i świętujących niedzielę wzrośnie jeszcze 

bardziej. Niestety spada liczba dominicantes. 

Fundamentalnym założeniem pierwszego roku realizacji programu duszpasterskiego 

(2019-2022) jest więc zaproszenie wiernych do bardziej świadomego udziału w tajemnicy 

naszej wiary. Chodzi o to, aby na nowo przyjąć dar Eucharystii i pogłębić wiarę w realną 

obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina w Eucharystii.  



 

 

Im żywsza jest wiara eucharystyczna w Ludzie Bożym, tym głębsze jest jego 

uczestnictwo w życiu Kościoła poprzez świadome przylgnięcie do misji, jaką Chrystusa 

powierzył swoim uczniom. Pogłębienie szeroko rozumianej świadomości eucharystycznej 

ma rozbudzić w parafiach od nowa eucharystyczną żarliwość, zarówno wśród 

duszpasterzy i wiernych. W konsekwencji ma prowadzić do odnowienia życia 

eucharystycznego, liturgicznego, wspólnotowego. 

 

 

3. ADRESACI. 

 

Adresatami programu duszpasterskiego: Eucharystia daje życie są wszyscy ochrzczeni, 

niezależnie od wieku i realizowanych w Kościele zadań, zarówno świeccy jak i duchowni. 

 

 

4. CELE. 

 

• formacyjny:  

- poznanie wartości i znaczenia Eucharystii przez pogłębienie wiedzy o Eucharystii, 

jej duchowych owocach, liturgicznym i osobistym przebiegu  

- wzmocnienie osobistej świadomości wpływu Eucharystii na rozwój życia duchowego 

- troska o piękno sprawowanej liturgii (przygotowanie, oprawa), 

- troska o formację w parafialnych kołach LSO, 

- szerzenie w parafii kultu eucharystycznego. 

• inicjacyjny: 

- wprowadzenie w tajemnicę chrześcijaństwa poprzez dowartościowanie roli 

homilii i katechezy parafialnej (równolegle z katechezą w szkole), zgodnie z KpK, 

can 757 i 776n: Proboszcz jest obowiązany zatroszczyć się o to, ażeby wiernym w 

jego parafii było głoszone nieskażone słowo Boże, zwłaszcza poprzez niedzielne i 

świąteczne homilie oraz nauczanie katechetyczne. 

• ewangelizacyjny:  

- troska o piękno sprawowanej liturgii zwłaszcza w niedziele, 

- współpraca w przygotowaniu niedzielnej Eucharystii: organisty, nadzwyczajnych 

szafarzy, świeckich lektorów i kantorów, LSO, animatorów wspólnot parafialnych, 

scholii, itp. 

- udział w przygotowaniu adoracji Najśw. Sakramentu wspólnot parafialnych. 

• społeczny: 

- z Eucharystii rozumianej jako Miłość, znajdującej się w samym środku życia, 

rodzi się ostatecznie cały sakramentalny styl życia chrześcijanina, stąd próba 

ukazywania wiernym właściwego świętowania przez nich niedzieli jako dies 

domini, 

- także stworzenie warunków do szerzenia dzieł miłosierdzia w parafii, otwartość na 

drugiego człowieka, współpraca, itp. 

 

 



 

 

5. ZADANIA DUSZPASTERSKIE. 

 

Realizując założenia programu duszpasterskiego Eucharystia daje życie w parafiach 

Archidiecezji wrocławskiej, w pierwszym roku programu Wielka tajemnica wiary, działania 

duszpasterskiego powinny prowadzić do konkretnych celów: 

 

• wprowadzić katechezę o Eucharystii dla dorosłych: 

- tematyka katechez o Eucharystii w pierwszym roku realizacji programu powinna 

dotyczyć Eucharystii jako tajemnicy wiary, jej źródła, określeń, owoców, 

najświętszej obecności, itp.   

- może ona przybrać różną formę np.: katechezy w 10 minut dla dorosłych po jednej 

z Mszy św. w każdą niedzielę; może to być krótka katecheza dla dorosłych przed 

każdą Mszą św. w pierwsze niedziele miesiąca; może to być katecheza w jedną z 

niedziel każdego miesiąca dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych i 

bierzmowanych; może to być katecheza w innym dniu tygodnia np. w pierwsze 

czwartki miesiąca przed lub po Mszy św.;  

- drogą elektroniczną otrzymają księża propozycję do wykorzystania kilkunastu 

katechez w 10 minut dla dorosłych; 

- do wykorzystania również katechezy zawarte w Zeszycie katechetycznym 

Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2019/20 (katechezy dla 

członków parafialnych rad duszpasterskich, katechezy dla rodziców dzieci 

pierwszokomunijnych, katechezy dla dorosłych). Powyższe katechezy zawarte w 

Zeszycie katechetycznym można również wykorzystać jako katechezy dla dorosłych 

w 10 minut w niedziele, dzieląc je na mniejsze jednostki. 

 

• wprowadzić do homilii treści związane z realizacją programu 

duszpasterskiego: 

- zachęcam do przeczytania wprowadzenia w Zeszycie homiletycznym Programu 

duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2019/20 (szczególnie temat: Relacja 

homilii do Eucharystii, str. 9-13), 

- zachęcam do przeprowadzenia rekolekcji adwentowych lub wielkopostnych w 

tematyce związanej z Eucharystią, 

- w Zeszycie homiletycznym znajdziemy komplet inspiracji do głoszenia homilii na 

wszystkie niedziele roku liturgicznego.  

 

• odnowić lub wprowadzić (jeżeli nie ma) adorację Najświętszego Sakramentu: 

- dotyczy to adoracji w pierwsze niedziele miesiąca: każda parafia ma swoją 

specyfikę duszpasterską, jednak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, po każdej 

Mszy św. powinna mieć miejsce co najmniej 10 minutowa adoracja Najświętszego 

Sakramentu; w Mszy św. po której jest adoracja nie należy rezygnować z homilii, 

albo zastępować homilię ogłoszeniami duszpasterskimi, 

- dotyczy to adoracji w pierwsze czwartki miesiąca: niestety są parafie, gdzie nie 

ma Mszy św. pierwszo-czwartkowej, ani adoracji w pierwszy czwartek, ani nawet 

modlitwy o powołania; należy odnowić lub powrócić (jeżeli nie ma) do 



 

 

sprawowania Mszy św. w pierwsze czwartki miesiąca, dać wiernym możliwość 

adoracji Najśw. Sakramentu w tym dniu oraz odmawiania modlitwy o powołania 

kapłańskie i zakonne oraz za powołanych, 

- pomocą jest Zeszyt liturgiczny Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na 

rok 2019/20. Znajdują się w nim gotowe propozycje oprawy liturgicznej Mszy św. 

pierwszoczwartkowych (wstęp do Mszy św., myśli do homilii, modlitwę wiernych) 

oraz adoracji na poszczególne miesiące roku 2020, które tematycznie obejmują 

modlitwę o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o powołania do służby 

Bożej w Kościele. 

 

• ożywić lub wprowadzić formację dzieci po I-Komunii św. w ramach 

Eucharystycznego Ruchu Młodych (ERM): 

- Eucharystyczny Ruch Młodych bardzo dobrze wpisuje się w trzyletni Program 

duszpasterski w Polsce Eucharystia daje życie, 

- formacja w ramach Eucharystycznego Ruchu Młodych pomaga duszpasterzowi w 

„utrzymaniu” dzieci po I-Komunii św. „przy ołtarzu”, wspiera przystępowanie 

dzieci do spowiedzi i komunii św. w pierwsze piątki miesiąca; spotkania 

formacyjne dla dzieci w ramach ERMu mógłby się odbywać przynajmniej raz w 

miesiącu; jest to także okazja do przeprowadzenia katechezy dla rodziców i 

utrzymania z nimi kontaktu po I-Komunii św. 

- drogą elektroniczną otrzymają księża materiały formacyjne Eucharystycznego 

Ruchu Młodych. 

 

• wprowadzić codzienną modlitwę o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne 

oraz za powołanych: 

- organizujemy w każdej parafii grupę 12 osób (12 apostołów), którzy przez jeden 

rok od 01.01. do 31.12.2020r, będą codziennie modlić się specjalnie przygotowaną 

krótką modlitwą w intencji o powołania oraz za powołanych, 

- „dwunastek” może być więcej niż jedna, dobrze by było, gdyby w skład tej 

modlitewnej grupy wszedł także kapłan (kapłani) z parafii, 

- modlitwa zostanie wydrukowana na specjalnie przygotowanym obrazku w formie 

kieszonkowej (tak, aby można było ją mieć przy sobie), 

- zaangażowanie 12 osób do tej modlitwy (która nie zabiera dużo czasu, można się 

nią pomodlić w każdym czasie w ciągu dnia, nie trzeba się spotykać w grupie 12 

osób, aby się modlić tą modlitwą), nie powinno być trudne (można np. powierzyć to 

zadanie członkom parafialnej rady duszpasterskiej, szafarzom nadzwyczajnym, 

lektorom itp.),  

- łatwo można obliczyć, gdyby rzeczywiście każda parafia (298) w naszej 

archidiecezji miała taki „oddział modlitewny”, to każdego dnia szturmowalibyśmy 

niebo armią ponad 3500 osób, 

- dla każdej parafii zostanie przekazanych dwanaście obrazków oraz lista, na którą 

należy wpisać osoby wchodzące w skład „dwunastki”, a następnie przekazać ją 

przez księdza dziekana do wydziału duszpasterskiego. 

 


