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ARCYBISKUP METROPOLITA WROCŁAWSKI

KOMUNIKAT DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH
ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ
W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM ROKU KAPŁAŃSKIEGO
Ojciec Święty Benedykt XVI, w dniu 19 czerwca br., podczas Uroczystości
Najświętszego Serca Pana Jezusa, w bazylice św. Piotra na Watykanie, ogłosił
„ROK KAPŁAŃSKI”, „w celu zachęcenia kapłanów do dążenia do duchowej
doskonałości, od której w dużej mierze zależy skuteczność ich posługi kapłańskiej”.
ROK KAPŁAŃSKI zakończy się 19 czerwca 2010 r. w Rzymie i będzie to równocześnie
Światowy Dzień Kapłanów. Rok ten zbiega się z 150. rocznicą śmierci św. Jana
Vianneya, proboszcza z Ars. Hasło ROKU KAPŁAŃSKIEGO, wybrane przez Ojca Świętego,
brzmi: „WIERNOŚĆ CHRYSTUSA, WIERNOŚĆ KAPŁANA”.
Uroczysta inauguracja obchodów ROKU KAPŁAŃSKIEGO w Archidiecezji
Wrocławskiej będzie miała miejsce w dniu 24 czerwca br. w Archikatedrze
Wrocławskiej. W tym dniu przypada Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela,
Patrona Archidiecezji i Katedry Wrocławskiej. Podczas Mszy św. odpustowej
o godz. 10.00 udzielę święceń diakonatu kandydatom do diakonatu i kapłaństwa
Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Serdecznie
z a p r a s z a m wszystkich Kapłanów naszej Archidiecezji do uczestnictwa w tym tak
ważnym dla nas wydarzeniu. Będziemy wspólnie prosić Boga o owocne przeżywanie ROKU
KAPŁAŃSKIEGO we wspólnocie Prezbiterium Wrocławskiego.
Inicjatywy Stolicy Apostolskiej wskazują, że w Kościele Powszechnym dojrzewa
świadomość konieczności zwrócenia szczególnej uwagi całego ludu Bożego ma osobę
i posłannictwo kapłana. Chodzi o to, aby był on dobrym narzędziem w ręku Jedynego
i Najwyższego Kapłana, którego przebite Serce symbolizuje nieskończoną miłość Boga do
człowieka. ROK KAPŁAŃSKI stwarza okazję dla pogłębienia duchowo-teologicznego
zrozumienia kapłaństwa i jego duszpasterskiej misji. Sam Ojciec Święty Benedykt XVI
wskazuje nam, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w owocnym przeżyciu ROKU
KAPŁAŃSKIEGO. W tym Roku powinniśmy się przyjrzeć głębiej posłudze kapłańskiej, jej
jakości, a także integralności. Misja kapłańska obejmuje trzy obszary: posługę Słowa,
posługę sakramentalną oraz dzieła miłosierdzia.
Mam nadzieję, że stanie się on dla Was, Drodzy Kapłani, wezwaniem do
odnowienia świadomości własnej tożsamości, a w konsekwencji, do ponownego ożywienia
misyjnej gorliwości, pogłębienia braterstwa prezbiteratu w Archidiecezji oraz sakramentalnego związku z własnym biskupem.
W ROKU KAPŁAŃSKIM podejmować będziemy różne inicjatywy, które zgodnie
z intencją zawartą w orędziu Ojca Świętego będą inspirować do „ponownego uświadomienia sobie istoty misji Kościoła, nakazującej księżom być obecnymi, rozpoznawalnymi
ze względu na ich osąd wiary, ich osobiste przymioty, ubiór, kulturę osobistą i dobro-

2
czynność (…)”, o czym księża i wierni będą poinformowani. Proszę też o zaangażowanie
się wszystkich księży wraz z parafianami, ośrodki formacji kapłańskiej, seminaria
duchowne, ruchy i stowarzyszenia, szkoły katolickie, klasztory, zakony klauzurowe,
instytuty życia konsekrowanego i wszystkie inne grupy parafialne, które mogą wnieść
wiele w owocne przeżywanie ROKU KAPŁAŃSKIEGO.
Kapłan potrzebuje wsparcia wspólnoty! Dlatego ROK KAPŁAŃSKI powinien
zmobilizować Was, Drodzy Diecezjanie, do częstszej modlitwy w intencji kapłanów
oraz o nowe powołania kapłańskie. Niech będzie to czas wdzięcznej, modlitewnej
pamięci o kapłanach starszych, chorych, jak też o zmarłych kapłanach. Chcę w tym
miejscu zwrócić szczególną uwagę kapłanów i wiernych na bardzo ważny dar związany
z ROKIEM KAPŁAŃSKIM. Otóż Penitencjaria Apostolska ogłosiła możliwość uzyskiwania
odpustów od 19 czerwca 2009 r. do 19 czerwca 2010 r., czyli w czasie trwania ROKU
KAPŁAŃSKIEGO. Odpusty dotyczą przede wszystkim kapłanów. Ci kapłani, którzy odmówią
pobożnie jutrznię i nieszpory przed Najświętszym Sakramentem i sprawować będą
sakramenty oraz spełnią zwykłe warunki uzyskania odpustu, uzyskają odpust zupełny,
który będą mogli ofiarować także za zmarłych kapłanów. Za odmówienie modlitwy o
uświęcenie życia i kapłańskiej pracy uzyskają odpust cząstkowy. Odpusty będzie mógł
uzyskać także każdy wierny, jeśli weźmie udział we Mszy św. i ofiaruje tego dnia
modlitwy i dobre uczynki w intencji kapłanów oraz spełni pozostałe warunki uzyskania
odpustu. Taki odpust będzie można uzyskać 19 czerwca 2009 r. i 19 czerwca 2010 r., w
150. rocznicę śmierci św. Jana Vianneya (4 sierpnia 2009 r.) oraz w pierwszy czwartek
każdego miesiąca. Osoby w podeszłym wieku i chore mogą uzyskać odpust zupełny, jeśli
w te dni odmówią modlitwy o uświęcenie kapłanów i ofiarują w tej intencji przez
wstawiennictwo Maryi, Królowej Apostołów, swoje cierpienia. Bardzo zachęcam
zarówno Was, Kapłani, Siostry Zakonne, jak i Was świeccy do uzyskiwania tych
odpustów i ofiarowywania ich w intencji kapłanów.
Ufam, że wszystkie inicjatywy podejmowane z okazji ROKU KAPŁAŃSKIEGO
w Kościele Powszechnym, jak również w naszej Archidiecezji pomogą kapłanom i tym,
do których są posłani, rozpalać ogień wiary, rozniecać płomień nadziei i miłości. Pomogą
też zrozumieć sens kapłaństwa w Chrystusowym Kościele. Niech przeżywanie ROKU
KAPŁAŃSKIEGO zaowocuje również w liczne powołania do kapłaństwa.
Na głębokie i owocne przeżywanie ROKU KAPŁAŃSKIEGO w duchu wskazań Ojca
Świętego Benedykta XVI, wszystkim Kapłanom i Wiernym Archidiecezji Wrocławskiej
z serca udzielam pasterskiego Błogosławieństwa.

+ Marian Gołębiewski
Arcybiskup Metropolita Wrocławski
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KURIA METROPOLITALNA WROCŁAWSKA
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Zarządzenie
Powyższy Komunikat J.E. Księdza Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego należy
odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji w niedzielę 21 czerwca 2009 r.
Wrocław, 06.06.2009 r.
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