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Czcigodni i Drodzy Kapłani, 

Przed dwoma laty na Warsztatach Kapłańskich pochyliliśmy się nad tematem 
ewentualnej posługi we wspólnotach parafialnych Diakonów stałych i nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii Świętej. Zdecydowana większość kapłanów była wówczas zdania, że 
zbieranie doświadczenia w tym względzie należałoby rozpocząć od wprowadzenia 
instytucji szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej. W tym duchu rozpoczęły się 
przygotowania odpowiedniego programu formacyjnego świeckich tak, aby przyszyli 
szafarze byli przygotowani do posługi i mieli świadomość pełnionej funkcji. 

Wprowadzenie funkcji szafarza nadzwyczajnego jest podyktowane wielką 
troską i obowiązkiem zapewnienia ochrzczonym dostępu do Eucharystii. Zaleca to 
Konstytucja o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II oraz Kodeks Prawa 
Kanonicznego. W tym ostatnim, czytamy, iż biskup powinien podjąć wszystkie 
możliwe środki, aby zatroszczyć się o świętość swoich wiernych i o umożliwienie im 
uczestnictwa w sakramentach świętych (por. kan. 387 KPK). 

Eucharystia jest sakramentem miłości Boga do człowieka, jest największym 
darem, jaki czyni Chrystus z samego siebie dla nas, przypomniał papież Benedykt XVI 
w Adhortacja Sacramentum Carżtatżs (por. 1). Kościół żyje dzięki Eucharystii, stąd jest 
ona w centrum życia wspólnoty i każdego wierzącego. Eucharystia umacnia wiernych i 
buduje ich świętość. Prawdziwą troską każdego pasterza: biskupa i kapłana jest, aby 
Eucharystią karmił się każdy wierzący. W naszych wspólnotach parafialnych jest wielu 
wiernych, zmożonych chorobą, starością i niemocą, którzy raz na miesiąc bądź rzadziej 
dostępują radości przyjęcia Eucharystii, mimo że w swojej niedoli szczególnie 
potrzebują umocnienia przez zjednoczenie z Jezusem Eucharystycznym. 

W trosce o ich życie duchowe, podjąłem decyzję o powołaniu w naszeJ 
Archidiecezji świeckich nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. W październiku 
2020 r. rozpocznie się roczny cykl ich przygotowania przy naszym Studium Teologii. 
Szczegółowe unormowania zostały zawarte w Instrukcji w sprawie formacji i posługi 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w Archidiecezji Białostockiej z dnia 11 
czerwca 2020 r. 



Bardzo proszę Księży Proboszczów o zgłaszanie kandydatów, którzy spełniają
wymogi ustanowione w załączonej Instrukcji.

Przypomnę, że pierwszym i podstawowym zadaniem nadzwyczajnych szafarzy
jest zanoszenie Komunii Świętej chorym i starszym w niedziele i święta, a także
w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, w Niedzielę Wielkanocną oraz w inne uroczystości
w ciągu roku. Są to dni, w których kapłani pełnią liczne obowiązki pasterskie
w kościołach i nie mogą odwiedzać chorych. Dzięki posłudze zaś szafarzy
Eucharystyczny Jezus stanie się częstym Gościem w domach i sercach potrzebujących.

Dziękując za szczególne wyczulenie na potrzeby duchowe chorych, wszystkim
i każdemu z osobna udzielam pasterskiego błogosławieństwa.
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