Konferencja ascetyczna dla Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii wygłoszona 17.06.2017 w kościele M.
B. Fatimskiej w Bydgoszczy

Św. Józef opiekunem i wzorem szafarza
W zgromadzeniu Świętych jaśnieje Twoja chwała, bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. W
ich życiu ukazujesz nam wzór postępowania, przez ich wstawiennictwo udzielasz nam pomocy, a we wspólnocie z
nimi dajesz nam obiecane dziedzictwo. Umocnieni przez tak licznych świadków, toczymy zwycięski bój z
wrogami zbawienia, aby osiągnąć razem ze Świętymi niewiędnący wieniec chwały. (Pf. 70)
Drodzy Szafarze Najświętszej Eucharystii !
Kościół powierzył wam troskę o najcenniejszy skarb, jakim jest Eucharystia. Zostaliście wybrani ze wspólnoty
Ludu Bożego, aby zatroszczyć się o Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Tak jak Bóg powierzył
młodość Zbawiciela straży św. Józefa, tak Kościół ustanowił was strażnikami Eucharystii. Św. Józef podobnie
jak wy, nie był kapłanem, ale zawsze znajdował się blisko Chrystusa. Dziś, pragniemy zwrócić się z modlitwą do
Boga, przez wstawiennictwo naszego patrona, prosząc abyśmy za Jego przykładem z czystym sercem pełnili
służbę przy ołtarzu.
Św. Jan Paweł II codziennie przygotowując się do sprawowania Mszy Św. odmawiał następującą modlitwę: „O
szczęśliwy mężu, święty Józefie, tobie dane było Boga - którego wielu królów chciało zobaczyć, a nie ujrzeli,
usłyszeć, a nie słyszeli (por. Mt 13, 17) - nie tylko widzieć i słyszeć, ale nosić, całować, odziewać i strzec. Boże,
który obdarzyłeś nas królewskim kapłaństwem, spraw, prosimy, aby jak święty Józef, który zasłużył na to, by
dotykać i nosić z szacunkiem w swych rękach jednorodzonego Syna Twojego, zrodzonego z Dziewicy Maryi, tak i
my byśmy mieli łaskę służyć przy Twoich ołtarzach w czystości serca i niewinności postępowania, abyśmy dzisiaj
godnie przyjęli przenajświętsze Ciało i Krew Twojego Syna i zasłużyli na wieczną nagrodę w przyszłym świecie".
Drodzy Bracia !
Powróćmy pamięcią do dnia, w którym pierwszy raz w życiu rozdawałeś Komunię Świętą. Zapewne drżały tobie
ręce - z przejęcia. Zastanawiałeś się nad tym jak to możliwe, że ja, taki zwykły człowiek trzymam w ręku Pana
Jezusa. Wyrażałeś wtedy wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Mam nadzieję, że
dziś z mniejszym przejęciem a zarazem z większym szacunkiem odnosisz się do Najświętszych Postaci.
Św. Józef był człowiekiem głębokiej wiary. Uwierzył słowom Anioła, wtedy gdy należało przyjąć Syna Bożego
i wety gdy należało chronić Go przed niebezpieczeństwem. Wiara rodzi się ze słuchania, zatem Szafarz
Eucharystii rozwija ją na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Trwa w postawie adoracji, bo
duchowość Szafarza to, duchowość eucharystyczna. Mam nadzieję , że praktykujesz adorację Najświętszego
Sakramentu. Wasze comiesięczne spotkania we wspólnocie parafialnej powinny rozpoczynać się modlitewnym
czuwaniem. Mam nadzieję, że masz zwyczaj szybszego przychodzenia do kościoła na Mszę Świętą, siadasz w
ławce spoglądasz na tabernakulum i modlisz się.

Twój szacunek do Eucharystii będzie wyrażał się w odświętnym stroju, zadbanych rękach, postawie ciała,
dbałości o świątynię, rozwijaniu kultu. W tym tygodniu, kiedy przeżywamy Oktawę Bożego Ciała nie
wyobrażam sobie aby szafarze aktywnie nie uczestniczyli w procesjach eucharystycznych prowadząc kapłana,
niosąc baldachim, świece.
Czysty strój i zadbane ręce powinny odzwierciedlać czystość duszy. Św. Józef był człowiekiem sprawiedliwym.
Zadbaj o swoje sumienie. Pomocą niech będzie regularna spowiedź. Trudno, abyś służąc przy ołtarzu nie mógł z
powodu grzechu ciężkiego przystąpić do Komunii Świętej. Jako szafarz unikaj powodu do zgorszenia. To może
osłabiać wiarę maluczkich. Od ciebie wymaga się więcej, dlatego czasami z różnych powodów trzeba będzie
zrezygnować funkcji.
Weź pod uwagę twoje zaangażowanie w sprawy społeczne. Czy to co robisz licuje z twoją funkcją, a może
nawet wrogie jest Panu Bogu i Kościołowi?
Czy jesteś osobą karaną a przed proboszczem udajesz kogoś innego?
Jaka jest twoja sytuacja rodzinna, co robią twoje dzieci, czym się zajmuje twoja żona? Jeżeli twoja żona
prowadzi życie niemoralne zrezygnuj. Jeżeli masz problemy wychowawcze z dziećmi poświęć czas dla rodziny.
Nie zawsze musisz być szafarzem.
Jaką masz relację z krewnymi, sąsiadami ? Eucharystia, której służysz jest znakiem jedności. Nie można stać
blisko ołtarza będąc skłóconym z rodziną. Szafarz ma cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Szafarzem powinna
być osoba powszechnie szanowana, lubiana, nie wzbudzająca kontrowersji. Ksiądz proboszcz wybierając
szafarza z troski o jedność we wspólnocie, której jest pasterzem, powinien zapoznać się z opinią o kandydacie w
miejscu pracy i zamieszkania.

