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      Drodzy Księża Proboszczowie i Wikariusze! 
 
 Piszę do Was ten list, aby razem z Wami dziękować Bogu za nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii świętej i ponownie podjąć sprawę ich posługi. 
 

Eucharystia jest sakramentem miłości Boga do człowieka, jest najświętszym darem, 
jaki czyni Chrystus z samego siebie dla nas (por. Benedykt XVI, Adhortacja Sacramentum 
Caritatis, 1). Kościół żyje tą prawdą wiary od samego początku. Nieustannie troszczy się 
szczególnie o to, aby ta wielka Tajemnica była należycie rozumiana, celebrowana, 
szanowana i przeżywana. Mamy w pamięci nauczanie i wszystkie inicjatywy św. Jana 
Pawła II zmierzające do ukazania centralnej roli Eucharystii w życiu wspólnoty Kościoła. 
Pamiętamy troskę Benedykta XVI o Eucharystię wyrażoną w Adhortacji apostolskiej 
Sacramentum Caritatis. Natomiast Papież Franciszek podczas środowych audiencji 
ogólnych od jesieni 2017 roku podejmuje tematy związane z celebrowaniem Świętej 
Liturgii. 

 
 Obowiązek zapewnienia ochrzczonym dostępu do stołu Pańskiego spoczywa przede 
wszystkim na biskupie. Dał temu wyraz Sobór Watykański II stwierdzając, że od biskupa 
jako arcykapłana owczarni „w pewnym stopniu pochodzi i zależy chrześcijańskie życie 
jego wiernych” (Konstytucja o Liturgii, Sacrosanctum Concilium, 41). Dlatego też biskup 
powinien wszystkimi środkami zabiegać o świętość swoich wiernych i o umożliwienie im 
uczestnictwa w sakramentach świętych (por. KPK 387). 
 
 Przejawem tej troski była podjęta w 2005 roku przez Metropolitę Krakowskiego 
Księdza Arcybiskupa Stanisława Dziwisza decyzja o powołaniu w Archidiecezji 
Krakowskiej świeckich pomocników w udzielaniu Komunii świętej, zwanych również 
nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej. Posługa ta nie wymaga święceń kapłańskich 
i dlatego Kościół już od dłuższego czasu zadanie to powierza także świeckim, aby w jego 
spełnianiu wspierali kapłanów i diakonów. Dzisiaj możemy dziękować Bogu, radując się 
owocami posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w naszej Archidiecezji. 
 
 Drodzy Księża! Dziękuję Wam, że po raz kolejny podjęliście wezwanie, by 
przygotować następną grupę kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. 
Pragnę wyrazić uznanie dla waszego zaangażowania w tę formę służenia naszym wiernym. 
Chciałbym przypomnieć, że pierwszym obowiązkiem nadzwyczajnych szafarzy jest 
zanoszenie Komunii świętej chorym, szczególnie w niedziele i inne uroczystości. 
Niedziela, pamiątka zmartwychwstania Pańskiego, przez przyjęcie Komunii świętej staje 
się dla chorego dniem szczególnej radości. Zjednoczenie z Chrystusem w Eucharystii 
pozwala przeżyć na nowo jedność z całym Kościołem, którego członkami wszyscy 
jesteśmy. W czasie uroczystości z licznym udziałem wiernych, jak Boże Narodzenie, 



Wielkanoc, odpust parafialny, nadzwyczajni szafarze będą Was wspierać w udzielaniu 
Komunii świętej. Do pomocy świeckich szafarzy możemy odwoływać się, gdy brakuje 
kapłana lub diakona. Pamiętajmy, że w posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii 
świętej zawsze obecny jest biskup, który na prośbę miejscowego duszpasterza błogosławi  
i udziela misji. 
 
 Drodzy Księża! Ciesząc się z coraz większej liczby nadzwyczajnych szafarzy 
Komunii świętej w naszej Archidiecezji, proszę Was bardzo, abyście nie dopuścili nigdy 
do zatarcia różnicy między kapłanem i szafarzem nadzwyczajnym, nadużywając ich 
posługi w czasie każdej Mszy świętej. To Wy nadal macie być widziani jako szafarze 
zwyczajni i pierwsi w służbie Ludowi Bożemu podczas Eucharystii. 
 

Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej wiąże się również  
z duszpasterską troską o chorych i umierających. Sobór Watykański II zachęcił Kościół do 
odnowy sakramentu chorych i starożytnej praktyki Wiatyku, czyli Komunii świętej na 
drogę do wieczności. Udzielanie sakramentu chorych jest obowiązkiem biskupa i kapłana. 
Natomiast wiatyku może udzielić nadzwyczajny szafarz Komunii świętej, gdy kapłan nie 
może wypełnić tego obowiązku (por. Sakramenty Chorych. Wprowadzenie teologiczne  
i pastoralne, 29). W czasie przygotowania nadzwyczajni szafarze zostali poinformowani  
o takiej możliwości. Wypełnienie tej posługi wymaga jednak dobrej współpracy  
i porozumienia z duszpasterzem. 

 
Drodzy Księża! Otoczcie nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej kapłańską 

miłością! Przykładem własnego życia uczcie ich szacunku dla Eucharystii, a także tego, by 
byli godni sprawowania tej posługi i wypełniali ją zgodnie z wolą Kościoła. Zatroszczcie 
się o ich formację duchową. Wyposażcie ich w odpowiedni strój liturgiczny i naczynia do 
zanoszenia Najświętszego Sakramentu. Każdy z nich otrzymał książeczkę, w której 
znajdują się teksty liturgiczne z Rytuału Rzymskiego, dostosowane do ich posługi. 
Umieszczono w niej także wiele modlitw do odmawiania z chorymi przed i po Komunii 
świętej, a także w godzinie przejścia do wieczności. Proszę, pomóżcie im w praktycznym 
wykorzystaniu tych pomocy, gdy zajdzie taka potrzeba. Opiekę nad nadzwyczajnymi 
szafarzami Komunii świętej w Archidiecezji Krakowskiej sprawuje w moim imieniu ks. 
Ryszard Kilanowicz. Jego zadaniem jest zadbać o ich formację i rozwój duchowy. On 
także powinien czuwać nad ich posługą i pomagać zarówno nadzwyczajnym szafarzom, 
jak i Wam w rozwiązywaniu pojawiających się trudności. 

 
 Na nadchodzący trud Wielkiego Tygodnia z serca błogosławię. 
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