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Przemyśl, 1 grudnia 2019 r.
LIST PASTERSKI
Metropolity Przemyskiego na Adwent 2019
Oto wielka tajemnica wiary!
Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana, do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. W ten sposób prorok Izajasz zapowiedział wielką procesję narodów na świętą Górę Syjon,
która ma stać się centrum przyszłego Królestwa Bożego, realizowanego w Kościele. Ten fragment z Księgi Izajasza, czytany każdego roku w pierwszą niedzielę Adwentu, ma nam uświadamiać potrzebę podejmowania,
ciągle na nowo, wysiłku zmierzającego do poznania Bożego planu zbawienia. W nowym roku duszpasterskim,
który dziś rozpoczynamy, możemy interpretować to wezwanie jako zachętę do kontemplacji Eucharystii.
Sakrament ten, jak powtarzamy podczas każdej Mszy świętej, to wielka tajemnica wiary. Jan Paweł II
w encyklice o Eucharystii uczy nas, że zawiera ona niezatarty zapis męki i śmierci Pana Jezusa. Nie jest ona
tylko przypominaniem czy przywołaniem tego wydarzenia, lecz jego sakramentalnym uobecnieniem. Jest ofiarą
Krzyża, która trwa przez wieki.
Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy,
ponieważ jest to dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła
zbawienia. Słowa św. Jana Pawła II, którego setną rocznicę urodzin będziemy wspominać w 2020 r., zachęcają
nas przede wszystkim do wdzięczności Panu Bogu za ten niezwykły dar. Jednocześnie są wezwaniem do tego,
by pogłębiał się nasz związek z Chrystusem Eucharystycznym.
Ma nas do tego zachęcić i pomóc nam w tym nowy, trzyletni program duszpasterski, który będzie poświęcony Eucharystii rozumianej jako tajemnica wyznawana, celebrowana i przeżywana. Program ten będzie
nosił wspólne hasło Eucharystia daje życie. Pierwszy rok pracy duszpasterskiej będzie realizowany pod zawołaniem Wielka tajemnica wiary, drugi rok pod hasłem Zgromadzeni na świętej wieczerzy, zaś w trzecim roku będziemy rozważać potrzebę dawania świadectwa w myśl hasła Posłani w pokoju Chrystusa.
Przed nami wiele pokoleń i wielu ludzi wchodziło na Górę Pana, także po to, by zbliżać się coraz bardziej
do prawdy o obecności Chrystusa w Sakramencie Ołtarza. Korzystajmy z dorobku naszych przodków, uczmy się
od naszych Świętych i Błogosławionych, studiując i naśladując ich postawę wobec tajemnicy Eucharystii. Pokorna, gorliwa i wierna pobożność eucharystyczna jest pewną drogą prowadzącą do świętości.
W pierwszym roku naszych eucharystycznych rozważań, przywołajmy postać i świadectwo przemyskiego
kapłana, bł. ks. Jana Wojciecha Balickiego. Według tego wspaniałego Człowieka o wielkim sercu, wykładowcy
teologii dogmatycznej w przemyskim Seminarium Duchownym, fakt ustanowienia Najświętszego Sakramentu
jest wielkim dowodem miłości Boga do każdego człowieka. Ofiara Chrystusa to cud nad cudami, który ma się
powtarzać do końca świata. To Chleb dający życie wieczne, który jest konieczny dla podtrzymywania i rozwoju
naszej duszy tak, jak dla bytowania doczesnego potrzebny jest pokarm fizyczny. Ważne jest zatem to, byśmy go
przyjmowali świadomie i godnie, w stanie łaski uświęcającej, wierząc w rzeczywistą obecność Chrystusa pod
postacią chleba. Według ks. Balickiego, ważnym środkiem wzrostu duchowego jest również adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja winna być wpatrywaniem się w Chrystusa, nawet bez wypowiadania słów. Trzeba
jedynie otworzyć swe serce na Boga i trwać przed Nim w skupieniu. Dbając o szerzenie kultu Najświętszego
Sakramentu w diecezji, bł. ks. Jan postarał się o wprowadzenie w katedrze przemyskiej wieczornego nabożeństwa przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Sam wiele godzin spędzał w kaplicy seminaryjnej na adoracji Chrystusa Eucharystycznego.
To zapatrzenie w Chrystusa prowadziło ks. Jana Balickiego do ofiarnej służby bliźniemu. Ucząc się od Miłości utajonej w Najświętszym Sakramencie, z szacunkiem podchodził do każdego człowieka potrzebującego
pomocy duchowej i opieki charytatywnej. Umiał dostrzec w bliźnim, zwłaszcza potrzebującym pomocy, brata,
siostrę, samego Chrystusa. Podejmował chętnie służbę w konfesjonale i otaczał opieką ludzi potrzebujących
i odrzuconych, żyjących na tak zwanym marginesie życia społecznego.
Patronem kolejnego, drugiego roku duszpasterskiego będzie św. Józef Sebastian Pelczar. Będziemy wówczas patrzeć na Eucharystię jako tajemnicę celebrowaną. Św. Jan Paweł II podczas kanonizacji św. Józefa Sebastiana Pelczara 19 maja 2003 r. powiedział o nim, iż swoje oddanie Chrystusowi pojmował nade wszystko jako
odpowiedź na Jego miłość, jaką zawarł i objawił w sakramencie Eucharystii. Rzeczywiście, bp Pelczar uważał,
że nie ma sprawy świętszej i korzystniejszej, jak Msza święta, w której Pan Jezus ponawia w sposób bezkrwawy
Ofiarę krzyżową i przyswaja nam jej owoce. Wierni mają uważać sobie za najwyższy zaszczyt i niewysłowione
szczęście, iż mogą słuchać Mszy św..
W trzecim roku cyklu duszpasterskiego poświęconego Eucharystii będzie nam patronował bł. ks. Bronisław
Markiewicz. Jako przemyski kapłan, a później założyciel zgromadzeń michalickich, nieustannie wpatrywał się
w Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Uważał, że jego powołaniem jest zachęcanie wiernych, dzieci
ciąg dalszy na str. 14
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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ
ZA 2019 ROK
,,W mocy Bożego Ducha”
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Wypełniając statutowy obowiązek Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
Archidiecezji Przemyskiej składa niniejsze sprawozdanie przedstawiające roczną
pracę DIAK oraz podsumowuje aktywność Parafialnych Oddziałów w 2019 roku.
Powstało ono na podstawie dokumentacji pracy Zarządu Diecezjalnego i rocznych
sprawozdań POAK.
Program Pracy na rok 2019 został przyjęty do realizacji podczas posiedzenia Rady
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej 12 stycznia 2019
roku w Korczynie.

A. Stan organizacyjny Akcji Katolickiej
Wg stanu na 31 październik 2019 roku Akcja Katolicka została powołana w 303
parafiach Archidiecezji Przemyskiej, natomiast istnieje w 257. Na podstawie
informacji z 258 Parafialnych Oddziałów do Stowarzyszenia należy 2961
członków zwyczajnych (w 2018 – 3000), 593 wspierających (2018 – 555), co daje
ogólną liczbę 3554 członków (2018 – 3555). W 2019 roku pozyskano 217
kandydatów (2018 – 235).

B. Zadania wykonywane przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej
1. Posiedzenia Rady DIAK:
 12 styczeń, Korczyna – spotkanie sprawozdawczo-programowe, Msza Święta
i opłatek z udziałem Księdza Arcybiskupa Adama Szala
2. Uczestnictwo w pracach KIAK:
 2 luty 2019r. – Rada KIAK
 19 październik 2019 r. – Rada KIAK
3. Posiedzenia Zarządu DIAK:
 23 marzec, Strachocina – Dni Skupienia, 25-lecie odrodzenia Akcji Katolickiej
Archidiecezji Przemyskiej;
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 1 lipiec, Strachocina – ,,Wakacje z Bogiem”, audycje w radio FARA, wybory
kandydatów na prezesa w Parafialnych Oddziałach, sierpniowe spotkanie
z Prezesami i odpowiedzialnymi za pracę w dekanatach ;
 17 września, Strachocina – Diecezjalny Konkurs Pieśni Patriotycznych,
organizacja i dokumentacja wyborów w parafiach, Kongres Biblijny;
 12 październik, Strachocina – Święto Chrystusa Króla, przygotowania do
25-lecia AK Archidiecezji Przemyskiej;
 13–14 grudzień, Strachocina – Zarząd i odpowiedzialni za pracę – Program
pracy na 2020 rok.
4. Reprezentowanie Akcji Katolickiej na zewnątrz:
 27 styczeń – opłatek dla samorządowców w Strachocinie;
 16 marzec – udział prezesa w pracach Rady Społecznej Archidiecezji
Przemyskiej;
 20 marzec – imieniny Księdza Arcybiskupa Seniora Józefa Michalika;
 27 kwiecień – Marsz dla Życia i Rodziny w Przemyślu;
 21 maj – finał Konkursu o Wielkich Polakach – św. Andrzeja Boboli
w Strachocinie;
 9 czerwiec – Marsz dla Życia i Rodziny w Przeworsku;
 14 wrzesień – ,,Polska pod Krzyżem”;
 28 wrzesień – diecezjalny finał Konkursu Pieśni Patriotycznych w Łańcucie –
fara
 6 październik – modlitwa sil politycznych prawicy w Strachocinie;
 9 listopad – finał Konkursu Pieśni Patriotycznych na Zamku Królewskim
w Warszawie;
 16 listopad – Rada Społeczna w Przemyślu;
 6-8 grudzień – rekolekcje biblijne ,,Człowiek i jego życiowa droga w stwórczym zamyśle Boga” w Zboiskach;
 21 grudzień – imieniny Księdza Arcybiskupa Adama Szala.
5. Spotkania ponad parafialne;
 8–10 marzec – rekolekcje dla zarządów DIAK w Starym Sączu.

C. Zadania wykonywane przez POAK:
1. Realizacja Programu Pracy
 rekolekcje dla Zarządu i Prezesów – styczeń 2019 r.;
 udział w Wiosennych i Jesiennych Dniach Skupienia – odpowiednio 40 i 33 %
członków Parafialnych Oddziałów (2018r. – 42 i 23 %);
 w pielgrzymkach obecność przedstawiała się następująco:
do Strachociny – 44 % (2018 – 44 %);
do Częstochowy – 20 % (2018 – 10 %);
do Przemyśla – 34 %;
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 w jednej turze „Wakacji z Bogiem” wzięło udział 45 młodych ludzi
 w ogólnopolskim konkursie pieśni patriotycznej ,,Śpiewam mojej Ojczyźnie”
deklaruje udział 18 % Oddziałów
 media katolickie wspiera finansowo 197 parafii.
 nadal wiele Oddziałów podejmuje stałą posługę liturgiczną, adopcję
bierzmowanego, diecezjalną adorację Najświętszego Sakramentu oraz wiele
dobrych Dzieł Bożych.
Inne interesujące działania przedstawia zestawienie sprawozdań.
Frekwencja na spotkaniach utrzymuje się na poziomie ubiegłego roku i wynosi 72 %

D. Podsumowanie sprawozdań POAK
Dobro trzeba czynić dobrze.
Czyń co w Twojej mocy, a Bóg wesprze twoją dobrą wolę.
Kierując się miłością bliźniego i potrzebą dawania świadectwa miłości Boga czyniliśmy co w naszej mocy, by dobra wola przyniosła konkretne owoce.
Jednym z nich jest niewątpliwie akcja – zbiórka w dniu wspomnienia św. Jana
Pawła II funduszy na kolejną studnię w Afryce. Dzięki ludzkiej hojności udało się
zebrać kwotę 20 tysięcy złotych, co pozwoli wybudować jedną studnię od podstaw.
Rozprowadziliśmy też wiele egzemplarzy Pisma Świętego, abyśmy mogli obdarować nim innych.
Zaś nade wszystko trwaliśmy przy Jezusie Eucharystycznym, modląc się
o błogosławieństwo dla wszelkich naszych dzieł.
Dzięki łaskawości Bożej przeżyliśmy rok pięknych rocznic. Pan Bóg jeszcze raz
ukazał nam swe radosne oblicze dzięki wspólnocie, do której należymy.
Wszystkim, którzy zaangażowali się w dzieło Akcji Katolickiej w mijającym roku
składam serdeczne Bóg zapłać.
Zakończenie
O Panie, dziękuję, że uczyniłeś mnie narzędziem Twego pokoju.
Dziękuję, że niosłem miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
światło tam, gdzie panuje mrok;
radość tam, gdzie panuje smutek.
Amen.
Przemyśl –Wara, styczeń 2020 r.
Prezes Zarządu DIAK
Danuta Figiela
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RAZEM

1. Plany pracy
2. Sprawozdania
3. Protokoły ze spotkań
4. Listy obecności

255 258 250 257 255 258

5. Ewidencja składek
6. Materiały formacyjne
7. Wiosenne Dni Skupienia
8. Jesienne Dni Skupienia

9. Pielgrzymka do Strachociny
10. Pielgrzymka do Częstochowy
11. Pielgrzymka do Przemyśla
12. Konkurs Pieśni „Śpiewam mojej Ojczyźnie”
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18 197 2961 593 217

13. Finansowe wsparcie mediów kat.
14. Członkowie zwyczajni
15. Członkowie wspierający
16. Kandydaci

I.

Inne interesujące działania podejmowane przez POAK

 duchowa adopcja dziecka poczętego;
 spotkania wigilijne i opłatkowe dla ludzi starszych i samotnych oraz grup działających w parafii;
 zawiązanie Apostolatu Modlitwy MARGARETKA;
 redakcja biuletynu parafialnego AK;
 odwiedziny osób samotnych i starszych w parafii z opłatkiem i paczkami świątecznymi;
 comiesięczny różaniec publiczny w intencji odnowy moralnej narodu
polskiego oraz zadośćuczynienie za grzechy aborcji;
 udział w duchowej adopcji dziecka poczętego;
 organizacja Różańca pod Krzyżem;
 troska o Kapliczki przydrożne;
 modlitwa za maturzystów i Bierzmowanych;
 prowadzenie Adoracji Najświętszego Sakramentu w I czwartki, piątki,
soboty miesiąca;
 organizacja parafialnych oraz ekstremalnej Drogi Krzyżowej;
 pomoc materialno-duchowa potrzebującym;
 modlitwa w intencji kapłanów, Kościoła i Ojczyzny;
 założenie Szkolnego Koła CARITAS;
 współorganizowanie ”Światełka Betlejemskiego”;
 spotkania z misjonarzami i wsparcie modlitewne i finansowe misji;
 Parafialny Dzień Seniora;
 robienie palm wielkanocnych – przekazanie dochodu na cele społeczne;
 angażowanie parafian do aktywnego udziału w posłudze liturgicznej;
 organizacja Festynów Bezalkoholowych Rodzinnych;
 organizacja poczęstunku dla Pątników pieszych pielgrzymek;
 organizacja Dnia Kapłańskiego;
 przygotowanie Ciemnicy Pana Jezusa, Grobu Pańskiego, dekoracji z okazji Dnia Papieskiego, Szopki, choinek oraz stosownych do okresu liturgicznego
 przygotowanie i prowadzenie Nabożeństwa Gorzkich Żali w okresie
Wielkiego Postu oraz Adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy w Wielki Czwartek;
 organizacja Festiwali Kolęd i Pastorałek oraz Koncertu Noworocznego.

II.

Działania na rzecz rozwoju Akcji Katolickiej

 promocja Akcji Katolickiej w parafii, gminie, w mediach i prasie;
 zachęcanie i zapraszanie wiernych do udziału w imprezach kulturalnych organizowanych przez AK;
 organizacja pielgrzymki autokarowej do Strachociny, Częstochowy z udziałem parafian;
 zapraszanie kandydatów na spotkania formacyjne i zapoznawanie ich z działalnością
naszego Stowarzyszenia.
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PROGRAM PRACY
AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ
NA ROK 2020

„Oto wielka tajemnica wiary”

,,Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana, do świątyni Boga Jakuba!
Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami!”
(Iz 2,2–3a)
WSTĘP
„Przed nami wiele pokoleń i wielu ludzi wchodziło na Górę Pana, także po to, by zbliżać
się coraz bardziej do prawdy o obecności Chrystusa w Sakramencie Ołtarza.
Korzystajmy z dorobku naszych przodków, uczmy się od naszych Świętych
i Błogosławionych, studiując i naśladując ich postawę wobec tajemnicy Eucharystii. Pokorna,
gorliwa i wierna pobożność eucharystyczna jest pewną drogą prowadzącą do świętości.”
(Ksiądz Arcybiskup Adam Szal)
Program Pracy Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej powstał dzięki modlitwie,
ocenie potrzeb, a nade wszystko wytycznych Kościoła na bieżący rok duszpasterski.
Jest to konieczna forma zaangażowania świeckich w dawanie świadectwa życia
z wiary.

A. Zadania podstawowe
1. Dla każdego członka Akcji Katolickiej:
 adorować Jezusa Eucharystycznego raz w tygodniu razem z rodziną;
 indywidualnie czytać Pismo Święte – wybrany list, pogłębić o komentarz;
 podjąć od lutego do października modlitwę nowennową jako dziękczynienie
i przygotowanie do obchodów 25-lecia istnienia odrodzonej Akcji Katolickiej
w Archidiecezji;
 jako prywatne i rodzinne dziękczynienie za pomoc i opiekę ofiarować Matce Bożej
pięć pierwszych sobót miesiąca;
 kontynuować Adopcję Modlitewną Bierzmowanego;
 codziennie modlić się za Ojczyznę, prosząc Boga o jej chrześcijańską tożsamość;
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 wziąć udział w Wiosennym i Jesiennym Dniu Skupienia – w związku
z nawiedzającymi archiprezbiteraty relikwiami św. Andrzeja Boboli zadbać o obecność
parafian i rodzin;
 uczestniczyć w pielgrzymkach do Strachociny, Częstochowy i Przemyśla;
 włączyć się w wolontariat służby bliźniemu (Domy Pomocy Społecznej, hospicja,
Domy Spokojnej Starości, schroniska św. Brata Alberta).
2. Dla Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
 zorganizować i przeprowadzić modlitwę nowennową wg przygotowanych materiałów;
 18 maja, w 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II zorganizować wieczornicę,
akademię oraz na terenie archidiecezji zgromadzić się na wspólnotowa modlitwę pod
pomnikami Świętego Papieża;
 w Wielki Czwartek podjąć modlitwę za kapłanów i skierować do nich życzenia we
wspólnocie parafialnej;
 w czerwcu w parafii zorganizować wyjazd na uroczystości beatyfikacyjne kardynała
Stefana Wyszyńskiego;
 15 sierpnia, w 100 rocznicę Cudu nad Wisłą odwiedzić groby związane z Bitwą
Warszawską oraz ofiarować komunię świętą w intencji Ojczyzny;
 zebrać środki materialne na budowę pomnika św. Jana Pawła II , który zostanie
poświęcony podczas diecezjalnej majowej pielgrzymki do Strachociny;
 kontynuować zbiórki na Radio Fara i Maryja oraz zbiórki makulatury na studnie;
 zorganizować eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Patriotycznej;
 kontynuować posługę liturgiczną dorosłych.

B. Zadania obowiązkowe
1. Dla Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej:
 opracować Program Pracy i przekazać w terminie do 15 lutego do odpowiedzialnego
za dekanat;
 sporządzić sprawozdanie i przekazać do 31 października jw.;
 włączyć się w organizację Dnia Papieskiego w każdym z wymiarów;
 uczestniczyć w spotkaniach ponad parafialnych;
 wziąć udział – w miarę możliwości – w Konkursie Pieśni Patriotycznej;
 utrzymywać stały kontakt z członkami wspierającymi – zapraszać na spotkania okolicznościowe.
2. Dla Zarządu DIAK:
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C.

wziąć udział w rekolekcjach w Strachocinie lub w Częstochowie;
kontynuować przebieg Konkursu Pieśni Patriotycznej;
zorganizować jedną turę „Wakacji z Bogiem”;
wydać kolejne numery biuletynu diecezjalnego;
przeprowadzić spotkanie z klerykami WSD w Przemyślu promujące AK;
koordynować dobudowę salki katechetycznej do kościoła w Ekwadorze.

Stałe punkty comiesięcznych spotkań POAK






zapalenie świecy;
wspólna modlitwa;
kwadrans ewangeliczny (tylko w obecności Kapłana);
formacja biblijna – czytanie głośne Pisma Świętego: Księga Rodzaju;
studiowanie i wspólne rozważanie materiałów formacyjnych „Wielka
tajemnica wiary”;
 dzielenie się wiarą;
 kwadrans czytelniczy;
 modlitwa na zakończenie i błogosławieństwo Kapłana.

Zakończenie
,,Żaden inny sakrament nie jest bardziej zbawienny; on usuwa grzechy .pomnaża cnoty, duszę
nasyca obfitością duchowych darów”
św. Tomasz z Akwinu
Głosimy śmierć Twoja, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego
przyjścia w chwale. Amen.
Niech Program Pracy na rok 2020, który przekazywany jest dzisiaj dla Parafialnych Oddziałów
pozwoli nam zrozumieć, że cud nad cudami, jakim jest ofiara Chrystusa, to chleb dający nam życie wieczne.
Święty Janie Pawle II – módl się za nami!
Święty Andrzeju Bobolo – wspomagaj nas!

Asystent Kościelny
Ks. Józef Niżnik

Prezes Zarządu DIAK
Danuta Figiela
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KALENDARIUM NA 2020 ROK
18 styczeń – Rada DIAK w Warze
styczeń-luty – rekolekcje dla Prezesów, Strachocina
8 luty – Rada KIAK, Warszawa
13-15 marzec – rekolekcje dla Zarządu DIAK, Częstochowa
25 kwiecień – Rada KIAK, Gniezno
maj – diecezjalna pielgrzymka Akcji Katolickiej do Strachociny, poświęcenie
pomnika św. Jana Pawła II
18 maj – 100.rocznica urodzin św. Jana Pawła II
7 czerwiec – beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego
20 czerwiec – ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
czerwiec, wrzesień, październik – peregrynacja relikwii św. Andrzeja Boboli
w archiprezbiteratach
13-18 lipiec – ,,Wakacje z Bogiem”, Strachocina
15 sierpień – 100. rocznica Cudu nad Wisłą
sierpień – spotkanie z Prezesami i odpowiedzialnymi za pracę, Strachocina
październik – Diecezjalny Finał Konkursu Pieśni Patriotycznej
11 październik – XX Dzień Papieski
22 październik – Uroczystość św. Jana Pawła II
23-25 październik – Rada KIAK, Warszawa
24 październik – spotkanie Asystentów Diecezjalnych z Asystentem Krajowym
3-5 listopad – rekolekcje dla Asystentów Diecezjalnych, Warszawa
7 listopad – Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej, Warszawa
21 listopad – pielgrzymka Akcji Katolickiej do Przemyśla
22 listopad – Święto Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji
Katolickiej
27 listopad – 90. Rocznica powołania Akcji Katolickiej w Polsce
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Modlitwa do Patrona Polski jako mojego Patrona
Święty Andrzeju Bobolo!
Dziękujemy Wszechmocnemu za to,
że dał nam wszystkim Ciebie
jako wielkiego Patrona Polski.
Z Twym patronatem złączyłeś obietnicę
odrodzenia Ojczyzny po latach niewoli.
Dlatego z ufnością powierzamy Tobie
wszystkie trudne sprawy
polityczne, społeczne, ekonomiczne.
Ty sam przypominasz nam,
że przemiana dzięki modlitwie
ma początek w sercu modlącego się,
w moim osobistym życiu.
Dlatego proszę z całego serca,
byś zechciał być moim Patronem.
Oby Twoja pomoc umocniła
zarówno mnie, jak i moich bliskich
w odnowie życia zgodnie z Ewangelią,
byśmy radowali się Dobrą Nowiną
Jezusa, Twojego i naszego Pana,
który z Ojcem i Duchem Świętym
umiłował nas na wieki wieków.
Amen.
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ciąg dalszy ze str. 1

i młodzieży do uczestnictwa we Mszy świętej, do częstego, choćby codziennego przyjmowania Komunii św. i do
częstej adoracji Najświętszego Sakramentu. Starał się kształtować w sercach cześć i miłość do Jezusa Eucharystycznego. Pisał m.in.: Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie zasługuje na cześć najgłębszą i na uwielbienie
największe, bo jest Stworzycielem, Panem i Zbawcą naszym, bo umiłował nas miłością najtkliwszą i nieskończoną.
W Zapiskach Życia Wewnętrznego ks. Markiewicz zanotował: Najwyższa czynność moja Msza święta: już
większej godności na świecie nie osiągnę, ani nawet w niebie... Biada temu kapłanowi, który sobie cokolwiek
innego wyżej ceni...; Msza święta centrum życia mego. W niej mogę najlepiej podobać się memu Panu i najwięcej dla chwały Jego uczynić: przez Komunię i ofiarę...; Mam Cię, Jezu, codziennie piastować, spożywać i drugich karmić Twoim Ciałem...
Drodzy Bracia w powołaniu kapłańskim, drodzy Siostry i Bracia, drodzy Członkowie instytutów życia
konsekrowanego, drogie Dzieci, droga Młodzieży! Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana, do świątyni Boga Jakuba!
Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami! Weźmy ze sobą Pismo św. i Katechizm Kościoła
Katolickiego. Dokładajmy usilnych starań, by całym sercem, umysłem i duszą poznawać tajemnice Eucharystii.
Mamy do tego okazję codziennie i przez całe życie! W przepowiadaniu duszpasterskim, a więc podczas katechezy i głoszenia Słowa Bożego w homiliach starajmy się lepiej poznać i zrozumieć obrzędy liturgiczne. Dbajmy
o świadome i głębokie przeżywanie każdej Mszy świętej. Zgłębiajmy tajemnicę Eucharystii na kolanach podczas
częstych adoracji Najświętszego Sakramentu.
Pamiętajmy, że Eucharystia to niezwykły dar powierzony nam przez Zbawiciela, aby w niej na całe wieki,
aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy Kościołowi powierzyć pamiątkę
swej Męki i zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której
pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały.
Każda Msza św. jest żywym wspomnieniem – pamiątką wydarzeń z życia Jezusa, szczególnie tych
z Wieczernika, Kalwarii, poranka Zmartwychwstania oraz dnia Pięćdziesiątnicy – Zesłania Ducha Świętego.
Eucharystia jest także ofiarą, którą Chrystus przekazał Kościołowi. Ofiara ta trwa i wciąż się uobecnia. Istnieje mistyczna, autentyczna łączność między ofiarą Wieczernika, Krzyża i każdego eucharystycznego stołu.
Przez tę ofiarę, co wyznajemy w II Modlitwie eucharystycznej, dokonuje się nasze pojednanie z Bogiem. Jest to
nasza wspólna ofiara, którą przyjmuje Bóg Ojciec wszechmogący.
Samo ustanowienie Eucharystii miało miejsce podczas uczty paschalnej, w czasie której spożywa się baranka paschalnego. W przypadku Mszy św. uczta ta łączy się z przyjmowaniem niezwykłego pokarmu, którym
jest rzeczywiste Ciało i Krew Zbawiciela. Słowa Zbawiciela: Bierzcie i jedzcie… Bierzcie i pijcie… niech będą
dla każdego z nas zawsze aktualnym zaproszeniem do przyjmowania Komunii podczas Mszy św., zwłaszcza
niedzielnej.
Coraz ściślejszy związek z Chrystusem Eucharystycznym oraz rosnąca świadomość znaczenia Eucharystii,
rozumianej jako tajemnica naszej wiary, niech inspiruje nas i popycha do bycia apostołami tej prawdy.
Dla dzieci i młodzieży, na początku ich życia religijnego, niech pierwszymi nauczycielami i świadkami Eucharystii będą ich rodzice i dziadkowie, którzy w sposób sobie właściwy i trudny do zastąpienia sposób potrafią
zwrócić uwagę na obecność Boga w Najświętszym Sakramencie. Obok rodziców, formację katechetyczną niech
prowadzi owocnie wspólnota wiary, którą jest Kościół. Niech katecheza i inne formy duszpasterstwa pomagają
dzieciom, młodzieży i dorosłym coraz lepiej poznawać prawdę o Eucharystii.
Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Katecheci i Wychowawcy! Niech Wasze świadectwo i przykład życia eucharystycznego zachęcają młodych ludzi do aktywnego udziału w katechezie parafialnej i szkolnej, tak, by sami
chcieli i potrafili poznawać tę wielką tajemnicę wiary jaką jest Eucharystia. W całym naszym duszpasterstwie,
a więc w czasie głoszenia Słowa Bożego w homiliach, podczas katechezy, w pracy formacyjnej Żywego Różańca, Akcji Katolickiej, Ruchu Światło–Życie, Ruchu Apostolstwa Młodzieży, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i wszystkich innych wspólnot i grup duszpasterskich, starajmy się lepiej poznać i zrozumieć obrzędy
liturgiczne, a przez to świadomie i owocnie przeżywać każdą Mszę świętą.
W duchu eucharystycznej więzi ze Zbawicielem, szczerze przepraszajmy Go za niegodne i świętokradcze
przyjmowanie Komunii świętej, a także za profanacje Najświętszego Sakramentu, do których dochodzi w atmosferze braku szacunku wobec tajemnic wiary katolickiej.
W efekcie ciągle na nowo pogłębianej wiary, niech coraz autentyczniej i szczerzej wybrzmiewają słowa
wypowiadane przez nas podczas aklamacji, kiedy na proklamację kapłana Oto wielka tajemnica wiary
odpowiadamy: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego
przyjścia w chwale.
Na trud wstępowania na Górę Pana, by zbliżyć się do poznania tajemnicy Eucharystii przyjmijcie z serca
płynące błogosławieństwo: niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
✠ Adam Szal
Arcybiskup Metropolita Przemyski
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