Zaproszenie
na uroczystą Eucharystię w Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
(26 kwietnia 2016 r.)
Czcigodni Bracia w Kapłaństwie, Drodzy Klerycy,
W czwartek 19 maja br. po raz czwarty obchodzone będzie w Kościele Powszechnym święto
Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest moim pragnieniem, abyśmy, jako
prezbiterium Kościoła Wrocławskiego, zauważyli i wspólnie świętowali to wydarzenie w
naszej archikatedrze.
Niniejszym zapraszam Was wszystkich na uroczystą EUCHARYSTIĘ do KATEDRY
wrocławskiej 19 maja br. na godz. 18.30.
Nieco historii
Początki tego święta związane są z hiszpańskim kontemplacyjnym Zgromadzeniem Sióstr
Oblatek Chrystusa Kapłana, którego charyzmatem jest duchowe wsparcie dzieła uświęcenia
kapłanów i kandydatów do kapłaństwa. Współzałożyciel tego zgromadzenia, bp Jose Maria
Garcia Lahiguera, zwrócił się do Piusa XII z prośbą o ustanowienie dla tego zakonu święta
patronalnego Chrystusa Kapłana. Stało się to w roku 1952. Nieco później świętowanie zostało
rozszerzone na Kościół w krajach języka hiszpańskiego.
Dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego (przeżywanego w okresie od 19.06.2009 r. do
11.06.2010 r.) papież Benedykt XVI zalecił, by Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana czczono w całym Kościele. Datę tego święta wyznaczono na czwartek po niedzieli
Zesłania Ducha Świętego roku 2012, czyli na tydzień przed obchodami uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwanej Bożym Ciałem. Pierwsze obchody tego dnia w
Polsce miały miejsce dnia 23 maja 2013 roku.
Tematyka święta
Święto Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, zaprasza do kontemplacji świętości
i piękna kapłaństwa Chrystusa, ale ma też ożywić wszystkich wiernych w ich wysiłkach ku
świętości, jak również zachęcić do intensywnej modlitwy o uświęcenie powołanych do
kapłaństwa i o nowe powołania do służby Bożej. Chodzi o podkreślenie kapłaństwa urzędowego, które otrzymuje się poprzez sakrament święceń. Potrzebne jest dziś ukazanie oraz
przypomnienie współczesnemu światu wartości każdego powołania.

Dla samych księży święto to jest zachętą, by wpatrywać się w Chrystusa Kapłana, a dla
wiernych - by nieśli kapłanom duchowe wsparcie. W formularzu Mszy św. o Jezusie
Chrystusie, Najwyższym i Wiecznym Kapłanie znajdziemy m.in. wezwanie do Boga, aby ci,
których On sam wybrał do służby Bożej „dzięki łasce Ducha Świętego okazali się wierni" – to
wielkie zadanie dla kapłanów, ale także intencja dla tych, którzy modlą się za kapłanów.
Ufam, że wielu Kapłanów diecezjalnych i zakonnych oraz Seminarzystów dołoży starań,
aby przybyć do katedry, by celebrować Eucharystię, a następnie w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem dziękować, przepraszać i prosić o potrzebne łaski dla całego prezbiterium Archidiecezji Wrocławskiej.

