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EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE 

I. ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

Dwunaste zebranie zespołu synodalnego należy poprzedzić adoracją Najświętszego 

Sakramentu. Jej przebieg został zaproponowany w osobnym dokumencie. Adoracja może się 

oczywiście odbyć, zgodnie z miejscowym zwyczajem, przed Mszą lub po Mszy, na której 

zgromadzą się również członkowie zespołu synodalnego. 

II. FORMACJA SYNODALNA  

Po zapaleniu świecy synodalnej, członkowie zespołu, którzy byli na dniu skupienia lub na 

pierwszej sesji Diecezjalnego Studium Formacyjnego dla Świeckich, proszeni są 

o podzielenie się krótko swoimi doświadczeniami, przeżyciami, wrażeniami itp. Następnie 

należy przypomnieć informacje o rekolekcjach synodalnych, które odbędą się w roku 2020, 

zgodnie z harmonogramem podanym na obrazkach ze świętym Wojciechem, przekazanych na 

poprzednim zebraniu zespołu synodalnego. Na zakończenie zebrania należy rozdać jego 

uczestnikom kalendarzyki synodalne na nowy rok. Umieszczenie na nich zdjęcia z adoracji 

Najświętszego Sakramentu podczas rekolekcji synodalnych nawiązuje do poniższych treści.  

III. WPROWADZENIE 

W pierwszą niedzielę Adwentu, która otwiera kolejny rok liturgiczny, rozpoczyna się 

realizacja nowego programu duszpasterskiego. Jego treść, która dotyczy całego Kościoła 

w naszym kraju, ustalana jest przez Konferencję Episkopatu Polski. Z dniem 1 grudnia 2019 

roku zaczęliśmy realizować trzyletni program duszpasterski, który w latach 2019-2022 będzie 

poświęcony Eucharystii, rozważanej jako tajemnica wyznawana, celebrowana i świętowana. 

Hasło tego trzyletniego programu brzmi: Eucharystia daje życie.  

Nowy program duszpasterski stanowi kontynuację podjętej już w poprzednich latach pracy 

duszpasterskiej, która dotyczyła sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Program 

duszpasterski na lata 2013-2017 był związany z sakramentem chrztu i realizowany pod hasłem 

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Natomiast przeżywany 

w latach 2017-2019 program pod hasłem Duch, który umacnia miłość, miał na celu odkrywanie 

Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz podjęcie refleksji nad sakramentem 

bierzmowania i jego skutkami. 
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Autorzy programu duszpasterskiego próbują zwykle odnajdywać istotne dla niego słowa 

kluczowe w tekstach liturgicznych. Dlatego ramy tematyczne pierwszego roku (2019/2020) 

realizacji programu duszpasterskiego dotyczącego Eucharystii wyznaczają słowa, które 

wypowiadamy podczas Mszy Świętej, w aklamacji po przeistoczeniu: Wielka tajemnica wiary. 

Dopełnia je zdanie z Ewangelii według świętego Jana: „abyście uwierzyli w Tego, którego 

Bóg posłał” (J 6, 29). Natomiast symbolami realizacji programu duszpasterskiego w roku 

2019/2020 będą mąka pszenna i wino gronowe. 

Działania duszpasterskie w tym roku mają prowadzić do osiągnięcia konkretnych celów: 

a) Cel formacyjny wyraża potrzebę pogłębiania wiedzy o Eucharystii, jej duchowych owocach, 

liturgicznym przebiegu i osobistym przeżywaniu; 

b) Cel inicjacyjny (wprowadzanie w życie chrześcijańskie) polega na rozbudzaniu pobożności 

eucharystycznej, także poprzez adorację Najświętszego Sakramentu, oraz na formacji, 

zwłaszcza w ramach przygotowania do I Komunii Świętej dzieci i ich rodziców; 

c) Cel ewangelizacyjny powinien być realizowany w homiliach i kazaniach poprzez 

ukazywanie Eucharystii jako szczególnego wyrazu miłości Boga do człowieka; 

d) Cel społeczny ma przypominać o tym, że Eucharystia służy budowaniu jedności wspólnoty 

chrześcijańskiej, zwłaszcza na poziomie parafii, oraz o właściwym przeżywaniu i świętowaniu 

niedzieli jako dnia Pańskiego. 

Bardzo konkretną pomoc w realizowaniu powyższych celów mogą stanowić materiały 

duszpasterskie, które w formie pięciu zeszytów tematycznych zostały dostarczone do 

każdej parafii w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 

IV. DYSKUSJA 

Uczestnicy zebrania proszeni są o podzielenie się refleksjami stanowiącymi odpowiedzi na 

następujące pytania: 

1) Czym jest dla Ciebie Eucharystia i jaką rolę spełnia w Twoim życiu? 

2) Jak przygotowujesz się do udziału we Mszy Świętej? 

3) Jakich form pogłębienia wiedzy o Eucharystii potrzebujesz? 

4) W jaki sposób docierać do parafian, którzy nie uczestniczą w niedzielnej Mszy Świętej? 

5) Jak można rozwijać praktykę adoracji Najświętszego Sakramentu w Waszej parafii? 

Ostatnie pytania należy postawić na zakończenie zebrania każdemu z jego uczestników: 

6) Co było dla Ciebie ważne podczas tego zebrania zespołu synodalnego? Co zabierasz ze sobą? 


