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W Adhortacji Apostolskiej Sacramentum Caritatis Ojciec Święty Benedykt XVI
skonkretyzował nieustanne nauczanie Kościoła na temat centralnego miejsca
adoracji eucharystycznej w życiu kościelnym. Papież pisze w nim do wszystkich:
Polecam, by w formacji katechetycznej dzieci, w szczególności w ramach przygotowania
do pierwszej Komunii św., były one wprowadzane w znaczenie i piękno dotrzymywania
towarzystwa Jezusowi i by było kultywowane ich zdumienie wobec Jego obecności w
Eucharystii. Chciałbym wyrazić mój głęboki szacunek oraz poparcie dla tych wszystkich
instytutów życia konsekrowanego, których członkowie poświęcają znaczną część swego
czasu na adorację eucharystyczną. W ten sposób dla wszystkich są przykładem osób,
które pozwalają się kształtować przez realną obecność Pana.(SC nr 67)
Kongregacja ds. Duchowieństwa wydała następnie specjalną notę objaśniającą rozwój
praktyki nieustającej adoracji eucharystycznej w diecezjach (parafiach, rektoratach,
kaplicach, klasztorach, konwentach, seminariach) - zwłaszcza dla duchowego dobra
wszystkich kapłanów i powołań kapłańskich.
Dokument proponuje, by:
1. Każda Diecezja wydelegowała kapłana, który poświęci – jeśli to możliwe – cały swój
czas specjalnemu posłannictwu promocji adoracji eucharystycznej i koordynacji tej
ważnej służby w Diecezji. Oddając się żarliwie temu posłannictwu będzie on miał
możliwość przeżywania tego szczególnego wymiaru życia liturgicznego, teologicznego,
duchowego i duszpasterskiego, o ile to możliwe w miejscu odpowiednio zastrzeżonym
do tego celu, określonym przez własnego Biskupa, gdzie wierni będą mogli czerpać z
dóbr wieczystej adoracji eucharystycznej. Tak jak istnieją sanktuaria maryjne, z
rektorami wyznaczonymi do tej specjalnej posługi, dostosowanej do specyficznych
wymagań, tak mogą istnieć również jakby „sanktuaria eucharystyczne” z
odpowiedzialnymi kapłanami, którzy będą rozszerzać i promować szczególną miłość
Kościoła do Najświętszej Eucharystii, godnie celebrowanej i nieustannie adorowanej.
Takie posłannictwo w kręgu prezbiteratu będzie przypominało wszystkim księżom
diecezjalnym to, co powiedział Benedykt XVI, że właśnie w Eucharystii zawiera się
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sekret ich uświęcenia(...) Prezbiter powinien być przede wszystkim tym, który adoruje
i kontempluje Eucharystię (Anioł Pański z 18 września 2005);
Wyznaczone zostaną miejsca specyficzne, celowo zastrzeżone do nieustannej adoracji
eucharystycznej. W tym celu zachęci się proboszczów, rektorów i kapelanów, aby
wprowadzali w swoich wspólnotach praktykę adoracji eucharystycznej tak osobistej,
jak i wspólnotowej, według możliwości każdego i we wspólnym wysiłku, by wzrastało
życie modlitwy. Należy pociągać do tej praktyki wszystkich wiernych, zaczynając od
dzieci, przygotowujących się do pierwszej Komunii św.
Diecezje zainteresowane tym projektem mogą szukać właściwych pomocy do
zorganizowania nieustannej adoracji eucharystycznej w seminarium, parafiach,
rektoratach, oratoriach, sanktuariach, klasztorach i konwentach. Boża Opatrzność
pomoże znaleźć także dobroczyńców, którzy przyczynią się do stosownych dzieł,
realizujących ten projekt odnowy eucharystycznej Kościołów partykularnych, takich
jak budowa czy przystosowanie miejsca kultu do adoracji wewnątrz dużej świątyni;
nabycie odświętnej monstrancji czy godnych paramentów liturgicznych; zapomoga na
materiały liturgiczno-duszpasterskie do tej promocji;
Inicjatywy mające na celu Duchowieństwo lokalne, zwłaszcza dotyczące jego formacji
ciągłej, niech będą zawsze przeniknięte klimatem eucharystycznym, któremu właśnie
będzie sprzyjał odpowiedni czas poświęcony na adorację Najświętszego Sakramentu
tak, aby stała się ona razem ze Mszą świętą, siłą napędową każdego zaangażowania
indywidualnego i wspólnotowego;
Sposoby adoracji eucharystycznej w różnych miejscach mogą przybierać różne formy,
według konkretnych możliwości, na przykład:
• wieczysta adoracja eucharystyczna przez 24 godziny na dobę;
• nieustanna adoracja eucharystyczna od pierwszych godzin poranka do
wieczora;
• adoracja eucharystyczna od godziny...do godziny...w każdym
poszczególnym dniu;
• adoracja eucharystyczna od godziny...do godziny...w jednym lub więcej dniu
tygodnia;
• adoracja eucharystyczna z okazji szczególnych okoliczności, jak święta czy
rocznice.
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