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DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

Drodzy Archidiecezjanie,
W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która przypada w tym roku
liturgicznym 15 czerwca, będziemy obchodzić, zgodnie z tradycją, ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW
O UŚWIĘCENIE KAPŁANÓW.
Wybranie tej Uroczystości przez Ojca Świętego na dzień szczególnej modlitewnej
troski o kapłanów, o ich świętość, jej merytoryczna głębia, jest dla nas bardzo wymowne.
Kapłani, wszczepieni w kapłaństwo Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa, mają stawać się
kapłanami na wzór Serca Jezusowego. Już droga formacji w Seminarium Duchownym jest
przez kandydatów do kapłaństwa przyjęciem zaproszenia do osobistego uświęcania, aby stać
się także „szafarzami uświęcania” dla wiernych, do których zostaną posłani. Kapłani zdają
sobie sprawę z tej powinność zawartej w samym kapłańskim powołaniu. Wiedzą oni również,
jakie jest pod tym względem oczekiwanie świeckich w Kościele, którzy chcą mieć wśród
siebie świętych kapłanów.
Drodzy Bracia i Siostry,
Podjęte przez kapłanów ideały potrzeba ciągle wspierać modlitwą, aby z pomocą łaski
Bożej realizowane były w ich życiu. O taką łaskę powinni się modlić sami kapłani. Musimy
też modlić się wszyscy jako wspólnota Kościoła, aby Bóg w swojej Opatrzności wzbudzał
w kapłanach pełne zaangażowanie w poszukiwaniu świętości, a w sercach wielkoduszne
odrodzenie ideałów całkowitego oddania Chrystusowi, które są fundamentem kapłańskiej
posługi i świętości.
Dlatego Kościół Wrocławski pragnie solidarnie z całym Kościołem uczestniczyć
w ŚWIATOWYM DNIU MODLITW O UŚWIĘCENIE KAPŁANÓW. Zwracam się zatem, jako Wasz Pasterz,
z gorącą prośbą, aby w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w każdej parafii
Archidiecezji, podjęta została modlitwa indywidualna i wspólnotowa w intencji
kapłanów. Niech nabożeństwo czerwcowe i Msza św. w tym dniu będą ofiarowane w tej
intencji. Ze szczególną prośbą zwracam się do członków Żywego Różańca o stałą modlitwę
w intencji kapłanów, o ich uświęcenie.
Niech inspiracją będzie modlitwa za kapłanów św. siostry Faustyny:
O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały,
Udziel mu miłości i światła Ducha swego (…)
Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości.
Niech moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i w niwecz obraca
wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana.
Życząc wszystkim Kapłanom, aby stawali się kapłanami na wzór Najświętszego Serca
Pana Jezusa, doświadczając modlitewnego wsparcia Wiernych, z serca udzielam pasterskiego
błogosławieństwa.
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