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Drogi Bracie! 

Każdy z nas jest świadom sytuacji w której obecnie znajduje się świat. Wierzę głęboko, że 

Wasza posługa w tych dniach przede wszystkim opiera się na cnocie roztropności w trosce  

o Wasze zdrowie, zdrowie Waszych rodzin i tych, względem których posługujecie. 

Jest to czas na indywidualne rekolekcje, które pokażą jaka jest moja relacja z Bogiem  

i najbliższymi. Przed nami kilka wydarzeń: błogosławieństwo nowych Nadzwyczajnych 

Szafarzy, Msza Krzyżma, Niedziela Miłosierdzia. Wydarzenia, w których szczególne 

zaproszenie było do nas kierowane. Jak wiecie zapewne decyzją Komitetu Episkopatu Polski 

do 29 marca wszystkie inicjatywy jak również celebracje są ograniczone tylko do Eucharystii. 

Dlatego czekamy, jak dalej rozwinie się sytuacja i jakie będą decyzje służb i naszych pasterzy 

względem wydarzeń, które są przed nami. 

Piszę do Was, Bracia, w związku z jeszcze jedną sprawą. Niektórzy z Was, sygnalizowali, 

że odczuwają potrzebę jeszcze głębszego zaangażowania się i służbę w Kościele. Służba 

wyrażona jako konkretna diakonia w przestrzeni Kościoła znana jest od wieków. Na różnych 

etapach dziejów, była rozmaicie praktykowana. Wierzymy w obecność Ducha Świętego  

w Kościele, który oświeca wszystkich jego członków i w każdym momencie historii porusza 

serca tak pasterzy jak i wierzących do wielkich zadań i dzieł. Uniwersytet Papieski Jana Pawła 

II w Krakowie przygotował ofertę studiów teologicznych, które pomogą każdemu jeszcze 

bardziej i głębiej poznać naszą wiarę. Studia te mają na celu nie tylko pogłębienie swojej 

indywidualnej wiedzy z dziedzin teologii, dogmatyki, biblistyki, liturgiki, itp., ale mają dać 

wykształcenie, które w przyszłości będzie wymagane, jeśli w naszej diecezji zostanie rozezna 

potrzeba na jeszcze głębsze zaangażowanie świeckich w misję Ewangelizacyjną  

i sakramentalną. Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej będą pierwszymi adresatami, do 

których będzie kierowana prośba o rozeznaniem, czy aby nie oddać się jeszcze bardziej na 

służbę swoich wspólnot. 

Wierzę głęboko, że spośród nas zbierze się grupa, która na jesień rozpocznie studia, 

będące dla nich drogą do pogłębienia wiary ale również wejściem na drogę do przygotowania 

się do jeszcze większych zadań w Kościele. Wszelkie bliższe informacje: 

ks. prof. dr hab. Jan Dziedzic tel. 606 885 144 – czeka z wielką nadzieją na nowych 

studentów, których widzi we wspólnocie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej 

Archidiecezji Krakowskiej. 
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