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Wspólnota Modlitwy
za Kapłanów
Módlmy się za kapłanów!
Lecz Kościół bez przestanku
modlił się za niego [Piotra] do Boga

(św. Teresa z Lisieux)
(Dz 12, 5)

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.
Proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników
(Mt 9, 37–38)
na żniwo swoje
W 2011 r. z inicjatywy małej grupy wiernych świeckich
w jednej z kaplic Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X w Austrii została powołana do życia wspólnota modlitewna, której ideą przewodnią jest zmobilizowanie jak największej
liczby wiernych do modlitwy o uświęcenie kapłanów. Jeszcze w tym samym roku jej działalność rozciągnęła się na
cały niemieckojęzyczny obszar Europy. Członkami wspólnoty są świeccy oraz kapłani, bowiem przyjęto zasadę wzajemnej pomocy – świeccy wierni modlą się za kapłanów,
a ci odwzajemniają się modlitwą za wszystkich członków
wspólnoty.
Świeccy członkowie wspólnoty zobowiązują się – nie pod
grzechem – do codziennego odmawiania Modlitwy św. Teresy od Dzieciątka Jezus za kapłanów (treść modlitwy
znajduje się na trzeciej stronie okładki) wraz z wezwaniem
„Święci Młodziankowie, módlcie się za nimi!”, które ofiarują za kapłanów należących do wspólnoty.

3

Kapłani będący członkami wspólnoty, zobowiązują się
do odprawiania raz w miesiącu jednej Mszy św. w następujących intencjach:
1º za żywych i zmarłych kapłanów wspólnoty;
2º za żywych i zmarłych członków świeckich wspólnoty;
3º o powołania kapłańskie i zakonne.
Wspólnota rozpoczęła w 2016 r. oficjalnie swoją działalność w Polsce. Raz do roku wydawany jest biuletyn służący przypomnieniu i zachęceniu do modlitwy za kapłanów.
Pismo wspólnoty jest dostępne w kościołach i kaplicach
Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X w Polsce1 oraz do pobrania w Internecie jako plik PDF. Osoby, które nie mogą
skorzystać z tych form dystrybucji, prosimy o podanie adresu do wysyłki.
Do wspólnoty można się zapisać wypełniając internetowy formularz pod adresem https://wmzk.fsspx.pl/zapisy/ lub
kartę zgłoszeniową dołączoną do tego biuletynu; należy ją
wydrukować i wypełnić, a następnie zeskanować i przesłać
na adres e-mailowy: wmzk@fsspx.pl albo w kopercie pocztą
tradycyjną na adres:

Wspólnota Modlitwy za Kapłanów
ul. Garncarska 32, 04–886 Warszawa
Każdy kapłan przy wstąpieniu do wspólnoty jest zobowiązany do zapisania wraz ze sobą co najmniej jednej osoby
świeckiej.
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http://www.piusx.org.pl/kaplice

Drodzy Czytelnicy!
Pierwszy numer biuletynu naszej Wspólnoty Modlitwy
za Kapłanów ukazuje się w Uroczystość Zwiastowania
Najświętszej Maryi Pannie. Syn Boży raczył stać się człowiekiem, aby nas podnieść z grzechu i pojednać ze Swoim
Ojcem. Nie ma nic okropniejszego niż grzech i nic wspanialszego nad Pana Boga. Przepaść między grzesznym stworzeniem a doskonałym Stwórcą mógł pokonać wyłącznie
Bóg-Człowiek. Syn Boży przyjmując naturę ludzką z Najświętszej Maryi Panny stał się jedynym pośrednikiem naszego zbawienia.
W tajemnicy Wcielenia Słowo Odwieczne stało się Chrystusem, to znaczy Namaszczonym. Jego ludzka natura została niejako „namaszczona” Bóstwem, a On przez to stał
się kapłanem, to jest pośrednikiem.
Łono Najświętszej Maryi Panny było pierwszą katedrą,
w której miały miejsce pierwsze święcenia kapłańskie.
Każdy katolicki kapłan jest tylko uczestnikiem wiecznego
kapłaństwa Najwyższego Kapłana, Jego narzędziem; tym,
który ma zadanie przedłużyć misję Chrystusa na ziemi,
przede wszystkim przez odnawianie, uobecnianie Jego
Ofiary kalwaryjskiej podczas każdej Mszy świętej.
Maryja jest duchową matką każdego kapłana formując
go tak, jak kiedyś ukształtowała człowieczeństwo Jezusa
w swoim niepokalanym łonie.
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Jeżeli czytacie te słowa to znaczy, że jesteście członkami
naszej Wspólnoty albo nosicie się z zamiarem przystąpienia do niej. Naszym wspólnym dobrem jest miłość naszego
Pana Jezusa Chrystusa objawiająca się w przedłużeniu
i kontynuacji tajemnicy Jego kapłaństwa na ziemi.
Większość z Was nie przyjęła sakramentu kapłaństwa,
jednak i Wy macie szczególne powołanie. Tak jak Maryja nie będąc kapłanem stała się Matką Kapłana i naszą
Współodkupicielką, tak i Wy możecie stać się duchowymi
pomocnikami nas, kapłanów. W jaki sposób? Poprzez wasze jakże cenne modlitwy i ofiary.
Zamierzamy nasz biuletyn wydawać raz w roku. Oczywiście do jego przygotowania potrzeba niemałego nakładu
sił. Jeżeli ktoś z Was chciałby wspomóc prace naszej redakcji poprzez swoje talenty pisarskie, redakcyjne, językowe
itp. prosimy, piszcie na nasz adres mailowy. Jak łatwo się
domyśleć, na druk naszego pisemka potrzebne są również
środki materialne. Liczymy na Wasze wsparcie we wszelkiej formie.
Niech ten pierwszy numer naszego wspólnotowego biuletynu pomoże Wam zrozumieć, że nie ma na ziemi bardziej
wzniosłego zadania jak współpraca przy – według słów arcybiskupa Lefebvre’a – „rozpromienianiu kapłańskiej duszy Chrystusa”. W dobie bezprecedensowego liberalnego
kryzysu w Kościele i brutalnych, bluźnierczych ataków na
Kościół z zewnątrz, bądźcie przeświadczeni, że nie ma innej
drogi poprawy sytuacji jak tylko odnowienie kapłaństwa.
Oto cel naszych modlitw: uświęcenie kapłanów, którzy staną się alter Christus, „drugim Chrystusem” na ziemi i będą
gorliwie kontynuować Pańskie dzieło zbawienia.
ks. Hubert Kuszpa FSSPX
członek Wspólnoty
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„Handel hurtowy”
świętej Tereski

U schyłku swego krótkiego żywota na ziemi święta Teresa
od Dzieciątka Jezus napisała dwie sztuki teatralne (nazwane przez wydawców jej spuścizny „obrazkami scenicznymi”). Pierwsza, dłuższa, poświęcona była postaci świętej
Joanny d’Arc; druga, krótsza, miała za bohatera świętego
Stanisława Kostkę.
W tej drugiej sztuce, której akcja dzieje się w Rzymie,
młody polski kandydat do zakonu jezuitów wyjaśnia innemu nowicjuszowi swoje cudowne doświadczenie z czasów
wiedeńskiej edukacji, gdy święta Barbara podawała mu
Przenajświętszy Sakrament: „W Królestwie Bożym chwała
tej świętej przewyższa chwałę wielu duchów niebieskich.
Z tego powodu, przed nimi, ta święta dziewica podała mi
Chleb Anielski. Być może, że żyjąc na ziemi, pragnęła brać
udział we wzniosłych obowiązkach kapłańskich, więc Pan
teraz w Niebie chciał zadośćuczynić temu pragnieniu”.
„Św. Teresa zdradza w tym zdaniu własne uczucia”
– brzmi komentarz wydawcy Pism mniejszych wielkiej karmelitanki. Rzeczywiście, ze wspomnień jednej z towarzy-
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szących jej sióstr zakonnych wynika, że wizja św. Barbary
przynoszącej Komunię świętą św. Stanisławowi bardzo ją
zachwycała: „Dlaczego nie anioł? – mówiła mi – dlaczego
nie ksiądz?, ale dziewica! O! w niebie zobaczymy cudowne
rzeczy! Myślę, że ci, którzy za swego życia ziemskiego bardzo tego pragnęli, będą się cieszyć w niebie przywilejami
kapłaństwa”.
Takich wypowiedzi św. Tereski, wyrażających żal, że nie
może być kapłanem, odnotowano więcej. Niedługo przed
śmiercią miała powiedzieć: „Pan Bóg zabierze mnie w wieku, w którym nie miałabym czasu, by zostać księdzem,
gdybym nim mogła była być”. Innym razem stwierdziła:
„Jakże chciałabym być kapłanem, aby mówić kazania
o Maryi. Zdaje mi się, że jeden raz byłby mi wystarczył,
aby wypowiedzieć moją myśl w tym przedmiocie”.
Wydaje się, że istotę jej stosunku do kapłaństwa najpełniej oddają zapisane przez nią samą słowa:
„Czuję w sobie powołanie Kapłana; z jakąż miłością,
Jezu, trzymałabym Cię w swych rękach, kiedy na mój głos
zstępowałbyś z Nieba... Z jakąż miłością dawałabym Cię
duszom!... Niestety! pragnąc być Kapłanem, podziwiam,
a jednocześnie zazdroszczę pokory św. Franciszkowi z Asyżu i chciałabym pójść w jego ślady, nie przyjmując wzniosłej godności Kapłaństwa.
Jezu! moja miłości, życie moje... jak pogodzić te przeciwieństwa? Jak spełnić pragnienia mej biednej małej duszy?
Ach, pomimo swojej małości chciałabym oświecać dusze
jak Prorocy, jak Doktorzy; mam powołanie, by być Apostołem... chciałabym przemierzyć świat, głosząc Twoje imię,
i postawić na ziemi niewiernych Twój zwycięski Krzyż...
lecz, o mój Ukochany, nie wystarczyłaby mi jedna misja,
chciałabym głosić Ewangelię w pięciu częściach świata naraz, aż po najdalsze wyspy... Chciałabym być misjonarką
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nie tylko przez kilka lat, ale począwszy od założenia świata
aż po jego kres... A nade wszystko, Umiłowany mój Zbawicielu, chciałabym dla Ciebie przelać krew do ostatniej
kropli...”.
Św. Teresce nie było dane wyjechać na jakąkolwiek misję i tam oddać życie za Chrystusa. Poza jedną wyprawą
do Italii, której celem była Stolica Apostolska, całe swoje
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24-letnie życie spędziła we Francji, a jednak Kościół uznał
tę skromną karmelitankę za patronkę misji, bo misje wymagają nie tylko kapłanów, ale też tych, którzy się za nich
modlą. I to wielkie zadanie wzięła na siebie św. Tereska.
Bezpośrednią inspiracją stała się dla niej wspomniana pielgrzymka do Rzymu w listopadzie 1887 roku. Jak przyznawała w autobiografii, to właśnie we Włoszech zrozumiała
swoje powołanie:
„W ciągu tego miesiąca spotkałam wielu świętych kapłanów i widziałam, że chociaż ich wzniosła godność wynosi ich ponad aniołów, to jednak pozostają oni ludźmi
słabymi i ułomnymi... Jeśli nawet święci kapłani, których
Jezus nazywa w swej Ewangelii «Solą ziemi», przez swój
sposób życia pokazują, jak bardzo potrzebują modlitwy, to
co dopiero powiedzieć o oziębłych? Czyż Jezus nie powiedział również: «Jeśli sól utraci swój smak, czymże się solić
będzie»?
(...) jakże piękne jest powołanie mające za cel zachowanie soli przeznaczonej dla dusz! To jest właśnie powołanie
Karmelu, ponieważ jedynym celem naszych modlitw i ofiar
jest to, abyśmy jako apostołki apostołów błagały za nimi,
podczas gdy oni głoszą duszom Ewangelię słowem, a nade
wszystko przykładem...”.
Również w liście do swojej siostry Celiny św. Tereska
gorliwie zachęcała: „Żyjmy dla dusz, bądźmy apostołkami, ratujmy zwłaszcza dusze kapłanów, one powinny być
przeźroczystsze od kryształu... Niestety! iluż złych księży, księży, którzy nie są dostatecznie święci! Módlmy się,
cierpmy za nich, a Jezus w dniu ostatecznym jakże będzie
wdzięczny. Damy mu dusze!”.
Świadectwem tego apostolatu, tej misji, znacznie przekraczającej rozmiary globu ziemskiego, jest piękna modlitwa za przyszłego kapłana, ułożona przez św. Tereskę zaraz
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po tym, jak została wybrana na siostrę duchową młodego
kleryka, późniejszego księdza i misjonarza w Algierii, Maurycego Bellière’a. Tę decyzję swojej przełożonej przyszła
święta przyjęła jako niewyobrażalne szczęście, gdyż – jak
zanotowała – zawsze marzyła o „bracie kapłanie, który co
dzień pamiętałby o mnie przy ołtarzu”. I dodawała: „Często sobie
myślałam, że gdyby moi bracia
nie odlecieli w dzieciństwie do
Nieba, to miałabym szczęście ujrzeć ich kiedyś przystępujących
do ołtarza”.
Ks. Bellière należał do nielicznego grona szczęśliwych
dusz, które w ostatnim okresie
życia św. Tereski mogły prowadzić z nią korespondencję.
Obok niego tego niewątpliwego
zaszczytu doświadczył jeszcze
Ks. Maurycy Bellière
(1874–1907)
tylko jeden kapłan: ojciec Adolf
Roulland, również misjonarz,
tyle że w Chinach. Listy umierającej już karmelitanki do
obu duszpasterzy są wspaniałą lekcją skromności, pokory
i przywiązania do kapłaństwa. Podobnie jak wspomniana
modlitwa za przyszłego kapłana, którą przytoczmy w całości:
„O mój Jezu! Dzięki Ci, że spełniasz jedno z mych najgorętszych pragnień: posiadanie brata kapłana i misjonarza.
Nie jestem godna tej łaski; ale skoro pozwalasz swej małej oblubienicy pracować specjalnie dla uświęcenia duszy
przeznaczonej do kapłaństwa, z radością ofiaruję Ci w tym
celu wszystkie moje modlitwy i ofiary. Błagam Cię, o Boże,
nie patrz na to, czym jestem, ale na to, czym powinnam
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i czym chcę być, to jest zakonnicą całkowicie oddaną Twej
miłości.
Wiesz, o Panie, że jedyną mą ambicją jest przyczyniać
się do tego, żebyś był więcej znany i kochany, i oto spełnia się moje pragnienie. Wprawdzie mogę tylko modlić się
i cierpieć, lecz kapłan, z którym chcesz mnie złączyć szczególnymi więzami, pójdzie na pole walki, aby zdobywać dla
Ciebie dusze. Ja zaś, pozostając na Górze Karmel, będę Cię
błagać o zwycięstwo dla niego.

O. Adolf Roulland (1879–1934)
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O Jezu, wysłuchaj modlitwę, którą zanoszę za Twego
przyszłego misjonarza; zachowaj go od niebezpieczeństw
świata, spraw, aby coraz lepiej rozumiał nicość i marność
rzeczy doczesnych i szczęście, jakie daje możność wzgardzenia nimi dla Twej miłości. Niech już teraz apostołuje
wśród swego otoczenia, a kiedyś niech się stanie misjonarzem godnym Twego Najświętszego Serca.
O Maryjo! Królowo Karmelu, powierzam Ci duszę przyszłego kapłana, którego jestem niegodną, małą siostrą.
Racz go pouczyć, z jaką miłością brałaś na ręce Dziecię
Jezus i owijałaś Je w pieluszki, aby i on kiedyś, gdy dojdzie
do ołtarza, umiał piastować na rękach Króla Niebios.
Proszę Cię także, abyś go okryła dziewiczym płaszczem swej opieki i strzegła aż
do szczęśliwej chwili, gdy opuściwszy tę dolinę łez, będzie mógł
oglądać blask Twojej chwały
i cieszyć się przez całą wieczność
owocami swego chwalebnego
apostołowania”.
Miała też młoda karmelitanka
swojego ulubionego misjonarza-męczennika, księdza Teofana
Vénarda, który został zamordowany w 1861 roku w Wietnamie.
Ks. Teofan Vénard
Św. Tereska poczuła z nim więź
(1829–1861)
po przeczytaniu jego biografii,
zapragnęła też mieć jego obrazek, a u schyłku życia napisała wzruszający wiersz poświęcony błogosławionemu
Teofanowi. Wiersz ten kończy się prośbą:
„O, gdybym była kwiatuszkiem wiośnianym,
Który dziś zerwie Stwórca niepojęty!...
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Zstąp z niebios ku mnie, promieniem świetlanym
W ostatniej chwili, Męczenniku święty.
Duszę mą ustrój w obłok białej szaty,
Otocz płomieniem miłości przeczystej,
W orszaku twoim niech wzlecę w zaświaty,
Wśród dusz wybranych do chwały wieczystej!”
Pragnęła więc święta karmelitanka zawsze być blisko
kapłanów: i w życiu doczesnym, i w momencie przejścia
do życia wiecznego. Pragnęła za ich pośrednictwem przyjmować Przenajświętszy Sakrament, ale wiedziała też,
jak ogromnej pomocy potrzebują, by dobrze wypełniać
swoje powołanie. Nie miała wątpliwości, że modlitwa za
kapłanów jest tym, czego Kościół najbardziej potrzebuje.
Mówiła, że „modlić się za kapłanów to prowadzić handel hurtowy, ponieważ dotykając głowy, dosięga tym samym członków”.
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Taki „handel hurtowy” św. Tereska prowadziła przez
całe życie na ziemi i bez wątpienia prowadzi go nadal,
w Niebie. „Myślę, ile dobrego chciałabym czynić po śmierci:
starać się o chrzest dla małych dzieci, pomagać kapłanom,
misjonarzom, całemu Kościołowi...” – mówiła w ostatnich
tygodniach swojej choroby, podczas której własne cierpienia również poświęcała misjonarzom. Na przykład zmuszała się do codziennych 15-minutowych spacerów zaleconych
przez lekarza, lecz sprawiających jej wiele bólu, tłumacząc
to tak: „Czynię te kroki za jednego z misjonarzy. Myślę, że
tam gdzieś, daleko, jeden z nich jest wyczerpany duszpasterską podróżą. Aby zmniejszyć jego zmęczenie, ofiaruję
Bogu moje własne”.
Święta karmelitanka pozostawiła nam również modlitwy, którymi powinniśmy wspomagać kapłanów. Zwłaszcza tę najkrótszą, lecz zawierającą w sobie całą istotę kapłaństwa:
O Jezu, Wieczny i Najwyższy Kapłanie, miej swoich kapłanów w opiece Twego Najświętszego Serca,
gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalane ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj w czystości
ich wargi, które są czerwone od Twojej Najdroższej
Krwi. Zachowaj w czystości i wolności od spraw
ziemskich ich serca, naznaczone wzniosłym piętnem Twojego pełnego chwały kapłaństwa. Pozwól
im wzrastać w miłości i wierności Tobie i strzeż ich
przed skażeniem świata. Dałeś im siłę przemiany
chleba i wina, daj im także siłę przemiany serc. Pobłogosław ich pracę bogactwem owoców i obdarz
ich następnie koroną wiecznego żywota. Amen.
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Kazanie
arcybiskupa
Marcela Lefebvre’a
wygłoszone 29 czerwca 1975 r. w Ecône podczas
święceń kapłańskich 3 diakonów oraz święceń
subdiakonatu 15 seminarzystów Bractwa

W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Umiłowani bracia!
Umiłowani przyjaciele!
Czyż może być dla nas głębsza, większa radość niż uczestniczenie w święceniach kapłańskich trzech naszych seminarzystów, którzy w naszym seminarium przez długie
lata przygotowywali się do przyjęcia święceń? Czyż może
istnieć większa radość niż ta z powodu owych piętnastu
subdiakonów, którzy uczynili ów krok, za pomocą którego
wyrazili swą gotowość ofiarowania się całkowicie Bogu, oddania się duszą i ciałem służbie Naszemu Panu Jezusowi
Chrystusowi?
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Czyniąc to, jesteśmy przekonani, że do budowli Kościoła
dodajemy mocne kamienie; kamienie, z których wznoszony
jest Kościół, który założył Nasz Pan Jezus Chrystus.
Moi najmilsi przyjaciele, wy, którzy za kilka chwil staniecie się kapłanami, kapłanami na zawsze, pomyślcie
o definicji kapłaństwa, jaką dał święty Paweł, którego
dziś świętujemy – tego kapłaństwa, którego wydaje się,
że dziś nie da się zdefiniować; o którym się już nie wie,
ani czym jest, ani co z niego będzie. Święty Paweł, a tym
samym Duch Boży, który go inspiruje i włożył w jego
usta te słowa, powiada nam, czym jest kapłan: pontifex
ex hominibus assumptus. Kapłan, który wychodzi z ludzi,
który został wybrany spośród ludzi, pro hominibus constituitur, który został przeznaczony na kapłana dla ludzi.
Zapamiętajmy słowa, którymi chciałoby się uzasadnić to,
co dziś chce się rozumieć pod nazwą kapłana: człowiek,
który istnieje tu tylko dla ludzi. Ale co mówi dalej święty
Paweł? Pro hominibus constituitur in iis quae sunt ad
Deum. Jest on przeznaczony dla ludzi, z pewnością, ale
po to, aby w rzeczach, które należą do Boga, prowadzić
ich ku Bogu.
Tak brzmi określenie celu kapłaństwa. Nie ulega zatem
wątpliwości, że kapłani są przeznaczeni dla ludzi, aby ich
prowadzić ku Bogu: in iis quae sunt ad Deum, ut offerat
dona et sacrificia pro peccatis (Hbr 5, 1). Każdy bowiem
arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany
w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary
i ofiary za grzechy.
Tak zatem określa kapłaństwo sam umiłowany Bóg. My
sami nie możemy tego określić inaczej. Nie my stworzyliśmy kapłaństwo, tylko Nasz Pan Jezus Chrystus. Nie my
ustanowiliśmy sakrament kapłaństwa. Tylko wówczas,
jeśli uwzględnimy to, co uczynił Nasz Pan Jezus Chrystus;
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to, czego Kościół zawsze na ten temat nauczał, będziemy
mogli z całą pewnością rozpoznać, czym jest kapłaństwo.
I tylko z tego wypływa wszystko, wszystkie cnoty, cały kapłański charakter. Wszystkie siły kapłana wypływają z tej
definicji.
Kapłan jest przede wszystkim stworzony na ofiarę i dlatego ci trzej kapłani, ci trzej młodzi kapłani za kilka chwil
będą wraz ze mną sprawować ofiarę Mszy świętej, będą ją
sprawować wraz z biskupem, aby on ich w pewnym sensie
za pierwszym razem nauczył, jak wymawiać te wzniosłe
słowa; te tajemnicze słowa ofiary Mszy świętej, których
wierzący lud najbardziej potrzebuje.
Wierny lud nie może się obyć bez ofiary Mszy świętej,
ponieważ kapłani są przeznaczeni właśnie dla wierzącego
ludu – pro hominibus constituitur – aby go prowadzić do
Boga, aby wymazać jego grzechy. Uważacie za konieczne
zdążać do Boga; uważacie za konieczne, aby wasze grzechy zostały wymazane, i dlatego również wy odczuwacie
tę potrzebę przychodzenia na Mszę świętą, na ofiarę Mszy
świętej, gdzie przelewana jest Krew Jezusa Chrystusa; odczuwacie potrzebę przyjmowania Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa do swoich dusz, do swoich serc, po to, aby
uwolnić się od grzechów, aby stanąć przed Bogiem czyści
i święci, aby wasza dusza była całkowicie oddana Bogu.
Takie jest zatem zadanie kapłana. I nawet jeśli sprawuje
on ofiarę Mszy świętej jedynie sam, rezultat jest jednakowy. Albowiem ofiara Mszy świętej jest publicznym aktem
Kościoła. Jeśli ofiara Mszy świętej jest sprawowana przez
tych prawidłowo wyświęconych kapłanów, którzy przyjęli
kapłański charakter, czy to w sposób uroczysty, czy też
całkiem prywatnie, zachowuje ona zawsze swoją wartość,
swoją tajemniczą, niezmierzoną, nieskończoną wartość.
Jest to mysterium fidei, tajemnica naszej wiary. Nie jesteś-
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my tu na ziemi w stanie objąć wielkości, wzniosłości tej
ofiary Mszy świętej. Zrozumiemy to dopiero w niebie. Ale
czy wówczas pojmiemy ją naprawdę całkowicie? Będziemy
u Boga, będziemy ją w pewnym stopniu rozumieli tak, jak
rozumie ją Bóg, ale jedynie umiłowany Bóg może całkowicie przeniknąć tę tajemnicę naszej wiary, która jest także
tajemnicą Jego miłości do nas.
W jakim jeszcze celu, umiłowani przyjaciele, będziecie
sprawowali ofiarę Mszy świętej? Ut vitam habeant et abundantius habeant. Również tego pragnął Nasz Pan: „Aby
miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10). I właśnie to
jest podstawą ofiary Mszy świętej: dawanie życia! A jakiego życia? Nie życia tego świata, nie życia naszego ciała,
tylko życia wiecznego, życia boskiego. Albowiem Nasz Pan
zechciał nam oddać swoje własne życie, swoje boskie życie, i zechciał nas wszystkich dopuścić do tajemnicy Trójcy
Świętej. Mimo iż jesteśmy jeszcze tacy mali, jeszcze tacy
słabi, Nasz Pan zechciał, abyśmy uczestniczyli w Jego boskim życiu, i dlatego umarł na Kalwarii, dlatego umarł na
krzyżu, aby przywrócić nam to boskie życie, które utraciliśmy.
Aby oddać życie, składacie ofiarę Mszy świętej. W owocu
ofiary Mszy świętej, w Najświętszej Eucharystii uobecnia
się ciało, dusza i bóstwo Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Jakie to wszystko wzniosłe, jakie to wszystko piękne!
I dlatego stoicie wysoko ponad wszystkim, moi najmilsi
przyjaciele. Kapłan przez swój kapłański charakter jest
równy aniołom. Czyż nie powiedział, bodajże, święty
Augustyn, że jeśli spotka anioła i kapłana, najpierw pokłoni się kapłanowi, a dopiero potem pokłoni się aniołowi?
A dlaczego? Dlatego, że kapłan jest obdarzony charakterem
Naszego Pana Jezusa Chrystusa, owym kapłańskim charakterem Naszego Pana Jezusa Chrystusa.
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Kapłan przez to zbliża się tak bardzo do Naszego Pana
Jezusa Chrystusa, że wolno mu się zajmować tylko sprawami Boga, tylko sprawami Naszego Pana Jezusa Chrystusa, tylko uzdrawianiem dusz. Dlatego umiłowany Pan Bóg
wymaga, Kościół wymaga na ogół celibatu. A jeśli istnieją
kapłani, którzy nie muszą przestrzegać zasady czystości
obowiązującej w Kościele, może to stanowić jedynie wyjątek. Jest to stosowne, jest słuszne, jest dobre, że kapłan
zachowuje czystość, że kapłan żyje w celibacie, że żyje całkowicie sprawami Boga, ponieważ ofiarowuje on boskie
życie, ofiarowuje duchowe życie, musi żyć całkowicie po
to, aby duszom udzielać duchowego życia, boskiego życia.
Będziecie to czynili z głęboką radością.
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Co za radość dla kapłana! Ogarniam dziś myślą wszystkich tych, którzy są tu obecni, umiłowanych współbraci
w kapłaństwie, tych, którzy dziś świętują pięćdziesięciolecie kapłaństwa. Pragnąłbym, aby mogli stanąć na moim
miejscu, aby mogli powiedzieć tym młodym ludziom, jak
wielka była ich radość, jak wielkie było ich zadowolenie,
jak wielkie były łaski, których umiłowany Bóg udzielił im
w ciągu owych pięćdziesięciu lat kapłaństwa! Nie ma nic
piękniejszego niż być kapłanem, nie ma nic piękniejszego
niż kapłan, który jest obdarzony wiarą, nie ma nic piękniejszego niż kapłan, który udziela Komunii świętej, który ofiarowuje ludziom życie boskie. Pięćdziesiąt lat kapłaństwa!
Całym sercem życzę wam szczęścia, umiłowani współbracia, i proszę najlepszego Boga o to, aby dał wam jeszcze wiele lat życia po to, abyście byli przykładem dla tych młodych
ludzi i abyście rozdawali to boskie życie seminarzystom,
którzy u waszego boku wzrastają do kapłaństwa.
Święty Paweł pisze w Liście do Hebrajczyków – w liście,
który można by nazwać listem pasterskim, listem pasterstwa – z wielkim naciskiem o wierze, a jako przykłady wiary pokazuje wszystkich tych, którzy za wiarę oddali swe
życie, ludzi ze Starego Testamentu, jak też tych z Nowego Testamentu – wszystkich owych męczenników, którzy
przelali swoją krew, aby umacniać to, czego nauczył ich
Nasz Pan przez swoje objawienie. Również to musicie zrozumieć. Nie można sobie wyobrażać kapłaństwa w żadnym
innym duchu niż w duchu wiary. Kapłan stoi całkowicie na
płaszczyźnie wiary, na płaszczyźnie Objawienia, i gdyby
nie istniało Objawienie, nie istniałby również żaden kapłan, który otrzymałby taki charakter jak ten, który wy
teraz otrzymacie.
Oto kapłański charakter, który sprawia, że jesteście podobni do Naszego Pana Jezusa Chrystusa, i dlatego musi-
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cie posiadać głęboką wiarę, oświeconą wiarę, silną wiarę,
zawsze niezawodną wiarę. Ta wiara jest waszym Credo,
jest przysięgą, którą wczoraj składaliście; tą przysięgą,
która odrzuca wszystkie błędy, które chciałyby zepsuć naszą wiarę, które chciałyby ją zniszczyć, które chciałyby ją
skierować na doczesność, na naturę. Ale w wierze nie chodzi już o sprawy doczesne: chodzi o dary, których dobry
Bóg udzielił nam niezasłużenie. Bóg nie miał obowiązku
stwarzać nas, darować nam życia doczesnego. Również nie
był On zobowiązany do dawania nam życia wiecznego. On
zechciał nam dać to życie boskie, które nam pomoże dostać
się na łono Trójcy Świętej. A skoro to uczynił, czyż możemy to odrzucić? Czy możemy powiedzieć: „Dlaczegoś nas
tak umiłował, o Boże?” Czy ludzie mogą powiedzieć coś
takiego? Jeśli Bóg nas umiłował, czyż możemy odrzucić
Jego miłość?
On nas umiłował, ponieważ nas stworzył; On nas kocha, ponieważ pozwala nam uczestniczyć w życiu Trójcy
Świętej. I na tę płaszczyznę boskiego życia Trójcy Świętej
musicie się wznieść, ukochani przyjaciele, po to zostaliście powołani na kapłanów. Wkrótce będziecie głosić kazania, będziecie głosić Credo, będziecie głosić Ewangelię,
będziecie głosić prawdę o tym, dlaczego Nasz Pan stał się
człowiekiem, dlaczego umarł na krzyżu, co było powodem
ofiary Mszy świętej, powodem założenia Kościoła, powodem ustanowienia kapłaństwa.
Powodem tym był grzech. Gdybyśmy nie zgrzeszyli, mielibyśmy życie nadprzyrodzone, a Nasz Pan nie przyszedłby
na ziemię, aby się za nas oddać. Propter nostram salutem
descendit de caelis – zstąpił z nieba i umarł na krzyżu dla
naszego zbawienia.
To więc będziecie głosić i będziecie mówić o grzechu; będziecie ludziom uświadamiać, że są grzesznikami, oraz to,
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że ponieważ są grzesznikami, Nasz Pan zstąpił z nieba
i umarł na krzyżu, aby odkupić ich winy, aby przywrócić
im życie, które wskutek grzechu utracili.
Dziś nie chce się już mówić o grzechu, i w miarę, jak
przestaje się mówić o grzechu, niezrozumiałe staje się
Wcielenie, tajemnica Wcielenia staje się czymś zbytecznym. Dlaczego nie rozumie się już Naszego Pana Jezusa Chrystusa, dlaczego nie rozumie się już Kościoła ani
ofiary Mszy świętej, ani sakramentów? Żadna z tych
rzeczy nie ma już sensu istnienia, skoro przestał istnieć
grzech opierający się na naszej świętej religii. O felix culpa, śpiewamy podczas Orędzia wielkanocnego, o szczęśliwa wino!
Niewątpliwie mówienie czegoś takiego może się wydawać dziwne, a jednak Nasz Pan po tym, jak popełniliśmy
grzech pierworodny, okazał nam tak wiele miłości, że rzeczywiście w pewnym sensie możemy śpiewać: O felix culpa – o szczęśliwa wino, która przyniosłaś nam tak wiele
miłości Naszego Pana Jezusa Chrystusa, że przelał za nas
Swoją Krew.
To jest kapłaństwo, najmilsi przyjaciele, i to będzie stanowiło radość waszego życia.
Będziecie więc przyciągać do siebie wiele dusz, które
będą potrzebowały waszej posługi, które będą potrzebowały waszej pomocy, po to, aby odważnie iść ku niebu, ku
życiu wiecznemu.
Również wy, przyszli subdiakoni, którzy za kilka chwil
uczynicie ów krok, wyrażający waszą wolę bezgranicznego
oddania się Naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, uczyńcie to z całą wspaniałomyślnością! Nie patrzcie wstecz, nie
żałujcie tego, co robicie! Umiłowany Bóg da wam łaskę dochowania celibatu i życia w czystości, po to, abyście mogli
całkowicie oddać się ukochanemu Bogu, da wam także ła-
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skę modlitwy, ponieważ od tej chwili jesteście zobowiązani
do odmawiania oficjum.
Niestety dziś nawet kapłan nie ma już obowiązku odmawiania Bożego oficjum, jakie to smutne! Czyż modlitwa
kapłana nie jest istotna dla Kościoła świętego? Kapłan jest
członkiem wspólnoty Boga. On jest tym, który się modli.
Musi on przez cały dzień mieć szczerze modlącą się duszę,
i po to istnieje także owo piękne Boże oficjum, które każe
nam przez cały dzień modlić się i składać Bogu w ofierze
nasze serca i nasze dusze, i cały Kościół oraz modlitwy
wszystkich chrześcijan.
Dziś, dzięki brewiarzowi podejmiecie modlitwę całego
Kościoła i będziecie się modlić przez wszystkie dni aż po
kres waszego życia i będziecie prosić Boga, żeby wylewał
na Kościół święty Swoje łaski. Jest to konieczne dla Kościoła. Kościół święty potrzebuje tej modlitwy, potrzebuje
on modlitwy kapłana. Jakie to piękne, kiedy ma się okazję
odwiedzić mały kościółek wiejski i widzi się kapłana, jak
przed ołtarzem odmawia swoją obowiązkową modlitwę,
jak modli się za swoich podopiecznych, za wszystkich swoich wiernych, i chętnie przebywa u Naszego Pana Jezusa
Chrystusa.
Będziecie często stawiali swój klęcznik przed Najświętszym Sakramentem. Pokazujcie swego ducha modlitwy po
to, aby wierni mogli was widzieć modlących się! Nie ma nic
bardziej przygnębiającego dla wiernych niż kiedy widzą, że
kapłan się nie modli, że odprawia Mszę świętą jak urzędnik, który podchodzi i odchodzi od ołtarza i tak samo szybko opuszcza kościół, w którym nie ma ducha modlitwy. Nie
powinniście być takimi kapłanami, nie powinniście należeć
do takich kapłanów. Powinniście należeć do tych kapłanów, którzy kochają modlitwę i którzy to okazują. I nawet
jeśli pewnego dnia najlepszy Bóg sprawi, że będzie was
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już tylko dwóch, mimo to módlcie się publicznie tak, aby
wierny lud widział, że są jeszcze kapłani, którzy się modlą; że są kapłani, którzy publicznie jednoczą się z Bogiem;
kapłani, którzy mają wiarę; kapłani, którzy wierzą w obecność Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Najświętszej Eucharystii; kapłani, którzy kochają ten kościół, który jest
sercem wioski, który jest życiem Kościoła, tak jak wszystkie te piękne kościoły, które zostały wzniesione w celu
modlitwy.
Tacy zatem bądźcie, tak czyńcie, a kiedy tak będziecie
czynić, będzie się radował Kościół, będą się radować serca wiernych, pomożecie im stać się jeszcze bardziej żarliwymi.
To pragnąłem wam powiedzieć, umiłowani przyjaciele.
Módlmy się dziś gorąco podczas tej Mszy świętej, umiłowani bracia, wszyscy wspólnie, a przede wszystkim wy,
drodzy rodzice tych seminarzystów, którzy przybyliście
tu, aby uczestniczyć w ich święceniach kapłańskich, w ich
radości. Proście Boga, aby zostali oni prawdziwymi kapłanami, takimi, jakich potrzebuje Kościół, takimi, jakimi
pragniecie, aby byli, takimi, jakich oczekuje wierny lud;
owymi kapłanami Bożymi, owymi kapłanami, którzy swoją
osobą, swoją postawą, sposobem bycia, swoim słowem dają
świadectwo Boga.
Tego potrzebuje wierny lud, i kiedy to mówię, jestem
pewny, że całkowicie się ze mną zgadzacie. Dlatego też
i dziś przybyliście tu tak licznie. To nie my was prosiliśmy, abyście dziś tak licznie tu przybyli. Oczywiście, cieszymy się całym sercem z tego, ale jesteśmy zdumieni, że
tak wielu z was przybyło z daleka, po to, aby uczestniczyć
w tej pięknej ceremonii. Bardzo się z tego cieszymy i w tym
pięknym zgromadzeniu widzimy znak tego, czego pragną
wierni, znak tego, czego pragnie Kościół.
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Nawet jeśli Kościół przedziera się dziś przez burzę, przez
tornado, jesteśmy całkowicie pewni, że tu należy szukać
prawdy, w kapłaństwie, w nauce Kościoła, w wierze. Tu
można znaleźć to, co w ciągu stuleci wydało tylu świętych.
Z pewnością się nie zawiedziemy i przyjdzie dzień, kiedy to
wszystko znów będzie się cieszyć w Kościele szacunkiem.
Nie wątpimy w to. A jestem przekonany, że właśnie w waszych rodzinach narodzą się powołania, powołania do kapłaństwa, powołania do zakonów żeńskich, powołania do
zakonów męskich, do tych prawdziwych, a nie takich, które
są nimi tylko z pozoru.
Módlmy się zatem podczas tej ceremonii z całego serca
do Naszego Pana Jezusa Chrystusa, a szczególnie do Jego
Matki Najświętszej, do Matki Kapłana, do Matki wiecznego
Kapłana; do Matki tych wszystkich kapłanów, tych wszystkich, którzy za kilka chwil staną się nimi, aby Ona była ich
podporą i opiekunką. Ona rozumie, czym jest kapłaństwo.
Najświętsza Maryja Dziewica rozumiała, czym jest ofiara
Mszy świętej; Ona uczestniczyła w pierwszej ofierze, ofierze na krzyżu, współcierpiała z Naszym Panem Jezusem
Chrystusem. Nasza ukochana Matka Współodkupicielka,
patronka naszych umiłowanych sióstr. Ona rozumiała to
wszystko w sposób nieskończenie doskonały, tak jak my
to kiedyś zrozumiemy. Dlatego skierujmy wzrok na naszą
Matkę i prośmy ją, aby nas obdarzyła swoją wiarą – beata
quae credidisti – „błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła”
(Łk 1, 45) – aby nam użyczyła daru zrozumienia istoty
kapłaństwa, zrozumienia Kościoła i jego świętości.
W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
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Eliza
Vaughan
Jest ewangeliczną prawdą, że powołania kapłańskie trzeba
wyprosić na modlitwie. Podkreśla to Pan Jezus w Ewangelii, kiedy mówi: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników
mało! Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników
na żniwo swoje!” (Mt 9, 37-38). Przykładem szczególnie
znaczącym jest tu Eliza Vaughan, Angielka, matka rodziny i kobieta obdarzona duchem kapłańskim, która modliła
się wiele o powołania.
Eliza pochodziła z protestanckiej rodziny Rolls, która
później uruchomi znaną produkcję samochodów marki
Rolls-Royce, lecz od dziecka, podczas swego pobytu i nauki we Francji, pozostawała mocno poruszona przykładem
zaangażowania Kościoła katolickiego na rzecz ubogich.
Latem 1830 r., po zawarciu związku małżeńskiego z pułkownikiem Janem Franciszkiem Vaughan, Eliza, pomimo
silnego sprzeciwu krewnych, nawróciła się na katolicyzm.
Podjęła tę decyzję z przekonania, a nie tylko dlatego, że weszła do znanej angielskiej rodziny o tradycjach katolickich.
Przodkowie Vaughan podczas prześladowania katolików
angielskich za panowania królowej Elżbiety I (1558–1603)
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woleli raczej ulec wywłaszczeniu z dóbr i uwięzieniu, niż
wyrzec się swej wiary.
Courtfield, pierwotna rezydencja rodziny męża, przez
dziesiątki lat terroru stała się ośrodkiem schronienia
dla prześladowanych kapłanów, miejscem celebrowania
w ukryciu Mszy św. Od tego czasu minęły prawie trzy
stulecia, lecz nic się nie zmieniło w katolickim duchu
rodziny.

Oddajmy nasze dzieci Bogu
Nawrócona w głębi serca, pełna gorliwości Eliza zaproponowała mężowi, by oddali swoje dzieci Bogu. Ta wielce
cnotliwa kobieta, każdego dnia przez godzinę modliła się
przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy rezydencji
w Courtfield, prosząc Boga o liczną rodzinę, a w niej o wiele
powołań zakonnych. Została wysłuchana! Miała czternaścioro dzieci i zmarła wkrótce po urodzeniu ostatniego syna
w 1853 r. Z trzynaściorga żyjących dzieci, w tym ośmiu
chłopców, sześciu otrzymało powołanie do kapłaństwa.
Było więc w rodzinie dwóch zakonników, jeden kapłan
diecezjalny, jeden biskup, jeden arcybiskup i jeden kardynał. Z pięciu córek, cztery poświęciły się Bogu w zakonie.
Jakie błogosławieństwo dla rodziny i jakie dobro dla całej Anglii!
Wszystkie dzieci z rodziny Vaughan miały szczęśliwe
dzieciństwo, ponieważ w wychowaniu ich świątobliwa matka posiadała zdolność jednoczenia w sposób naturalny życia
duchowego i obowiązków religijnych z rozrywkami i radością. Z woli mamy częścią życia codziennego była modlitwa
i Msza św. w domowej kaplicy, podobnie jak muzyka, sport,
teatr amatorski, jazda konna i zabawy. Dzieci nie nudziły
się, kiedy matka opowiadała im o życiu świętych, którzy
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powoli stawali się dla nich bliskimi przyjaciółmi. Eliza
zabierała ze sobą dzieci także wtedy, gdy szła odwiedzać
i pielęgnować pobliskich chorych i cierpiących, aby mogły
przy tych okazjach nauczyć się wielkoduszności, składania
ofiar, dzielenia się z biednymi swoimi oszczędnościami lub
zabawkami.
Umarła wkrótce po urodzeniu czternastego syna, Jana.
Dwa miesiące po jej śmierci pułkownik Vaughan przekonany, że była darem Opatrzności, napisał w liście: „Dziś
podczas adoracji, dziękowałem Panu, że mogłem oddać Mu
moją ukochaną żonę. Otworzyłem przed Nim moje serce
z wdzięcznością, że dał mi Elizę jako wzór i przewodniczkę,
jestem z nią wciąż związany węzłem nie do rozdzielenia.
Jakie pocieszenie cudowne i jaką łaskę mi przekazuje! Widzę ją jeszcze, tak jak zawsze ją widziałem przed Najświętszym Sakramentem, z tą jej czystą i ludzką uprzejmością,
która rozświetlała jej oblicze podczas modlitwy”.

Robotnicy przy żniwie Pana
Liczne powołania, jakimi obdarzeni zostali małżonkowie
Vaughan, są zaiste niezwykłym dziedzictwem w historii
Wielkiej Brytanii i błogosławieństwem wymodlonym przede wszystkim przez matkę Elizę.
Kiedy Herbert, najstarszy syn, w wieku szesnastu lat
oznajmił swoim rodzicom, że chce zostać kapłanem, spotkał
się z różnymi reakcjami. Matka, która gorąco się o to modliła, uśmiechnęła się i powiedziała: „Synu mój, wiedziałam
o tym od dawna”. Ojciec potrzebował jednak trochę czasu,
by zaakceptować tę decyzję, ponieważ właśnie w najstarszym synu, dziedzicu domu, położył wielkie nadzieje i myślał o wspaniałej karierze wojskowej dla niego. Czy mógł
sobie wyobrazić, że Herbert pewnego dnia zostanie arcy-
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biskupem Westminster, fundatorem misjonarzy z Millhill,
a następnie kardynałem? W końcu także ojciec szybko się
przekonał i napisał do przyjaciela: „Jeśli Bóg chce Herberta
dla siebie, może mieć także wszystkich pozostałych”. Reginaldo jednak ożenił się, podobnie jak Franciszek Baynham,
który odziedziczył własność rodziny. Bóg powołał jeszcze
dziewięcioro innych dzieci Vaughan. Roger, drugi z synów,
został przeorem benedyktynów, a następnie umiłowanym
arcybiskupem Sydney w Australii i budowniczym katedry
w tym mieście. Kenelm został cystersem, a później kapłanem diecezjalnym. Józef, czwarty syn Vaughanów, został
benedyktynem, jak jego brat Roger, i fundatorem nowego
opactwa. Bernard, chyba najbardziej żywy z rodzeństwa,
bardzo kochający taniec, sport i biorący udział we wszystkich rozrywkach, został jezuitą. Jan, najmłodszy, wyświęcony na kapłana przez swego brata Herberta, został później
biskupem Salfort w Anglii.
Z pięciu córek rodziny, cztery wstąpiły do zakonu. Gladis
została wizytką, Teresa siostrą miłosierdzia, Klara klaryską, a Maria była przeoryszą u augustianek. Małgorzata,
piąta córka Vaughanów, chciała również zostać zakonnicą,
lecz słabe zdrowie nie pozwoliło jej na to. Jednak także ona
żyła w domu jak osoba konsekrowana i ostatnie lata życia
spędziła w zakonie.

(źródło: http://www.parafiadobiegniew.pl)
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Lu Monferrato

Udajemy się do małej wsi Lu w północnych Włoszech, do
miejscowości liczącej parę tysięcy mieszkańców, która znajduje się w regionie rolniczym 90 km na wschód od Turynu.
Ta mała wieś pozostałaby nieznana, gdyby w 1881 r. niektóre matki tamtejszych rodzin nie podjęły decyzji, która
przyniosła „wielki oddźwięk”.
Wiele z tych matek nosiło w sercu pragnienie, by jeden
z ich synów został kapłanem lub jedna z ich córek poświęciła się całkowicie na służbę Panu Bogu. Postanowiły więc
pod przewodnictwem ich księdza proboszcza Aleksandra
Canora zbierać się w każdy wtorek na adorację Najświętszego Sakramentu i modlić się o powołania. W każdą
pierwszą niedzielę miesiąca przyjmowały Komunię w tej
intencji. Po Mszy św. wszystkie mamy modliły się razem,
prosząc o powołania kapłańskie.
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Dzięki pełnej ufności modlitwie mam i otwartości serc
tych rodziców, rodziny żyły w klimacie pokoju, pogody ducha i w radosnej pobożności, która pozwoliła ich dzieciom
z łatwością rozeznać własne powołanie.
Kiedyś Pan Jezus powiedział: „Wielu jest wezwanych,
lecz mało wybranych” (Mt 22,14). Trzeba to rozumieć w ten
sposób, że wielu będzie powołanych, ale niewielu odpowie
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na to wezwanie. Nikt nie pomyślał, że Pan odpowie tak
szczodrze na modlitwę tych mam.
Z tej wioski wyszło 323 powołania do życia konsekrowanego: 152 kapłanów (i zakonników) i 171 zakonnic, należących do 41 różnych zgromadzeń. Z niektórych rodzin
pochodziły czasem trzy lub cztery powołania. Przykładem
najznamienitszym jest rodzina Rinaldi. Pan powołał sied-
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mioro dzieci z tej rodziny. Dwie córki wstąpiły do sióstr
salezjanek i posłane do San Domingo stały się odważnymi pionierkami i misjonarkami. Spośród chłopców pięciu
przyjęło święcenia kapłańskie u salezjanów, a najbardziej
znany z pięciu braci, Filip Rinaldi, był trzecim następcą
księdza Bosko. Istotnie wielu młodych wstąpiło do salezjanów. Nie jest to przypadek, skoro Jan Bosko czterokrotnie
w swoim życiu udawał się do Lu. Święty uczestniczył we
Mszy prymicyjnej Filipa Rinaldi, swego duchowego syna,
w jego rodzinnej miejscowości. Filip z miłością upamiętniał
wiarę rodzin z Lu: „Wiarę, która kazała mówić naszym
rodzicom: Pan dał nam dzieci i jeśli On je powołuje, my na
pewno nie możemy powiedzieć nie!”
Co 10 lat, wszyscy żyjący jeszcze księża i zakonnice gromadzili się w rodzinnej miejscowości, przybywając z całego świata. Ksiądz Marian Meda, przez wiele lat proboszcz
w Lu opowiadał, jak to spotkanie stawało się prawdziwym
i swoistym świętem, świętem dziękczynienia Bogu za wielkie rzeczy, jakie uczynił w Lu.
Modlitwa, którą matki rodzin odmawiały w Lu, była
krótka, prosta i głęboka:
Panie spraw, aby jeden z moich synów został kapłanem! Ja sama pragnę żyć jako dobra chrześcijanka i prowadzić moje dzieci ku dobru dla uzyskania
tej łaski, by móc ofiarować Ci, Panie, świętego kapłana. Amen.

(źródło: http://www.parafiadobiegniew.pl)
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Wspólnota Modlitwy
za Kapłanów
Liczba świeckich członków wspólnoty:
ponad 1200 z 15 krajów, w tym ponad 100 z Polski.
Liczba kapłanów należących do wspólnoty:
41 z 9 krajów, w tym 5 kapłanów posługujący w Polsce:
ks. Karol Stehlin FSSPX,
ks. Konstantyn Najmowicz FSSPX,
ks. Dawid Wierzycki FSSPX,
ks. Hubert Kuszpa FSSPX,
ks. Jakub Wa wrzyn FSSPX.
Dwóch kapłanów naszej wspólnoty
stanęło już przed sądem Bożym – R.I.P.

Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus za kapłanów

O Jezu, Wieczny i Najwyższy Kapłanie, miej swoich kapłanów w opiece Twego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie
może zaszkodzić. Zachowaj nieskalane ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj w czystości ich wargi, które są czerwone od Twojej
Najdroższej Krwi. Zachowaj w czystości i wolności od spraw
ziemskich ich serca, naznaczone wzniosłym piętnem Twojego
pełnego chwały kapłaństwa. Pozwól im wzrastać w miłości
i wierności Tobie i strzeż ich przed skażeniem świata. Dałeś
im siłę przemiany chleba i wina, daj im także siłę przemiany
serc. Pobłogosław ich pracę bogactwem owoców i obdarz ich
następnie koroną wiecznego żywota. Amen.

Wspólnota Modlitwy
za Kapłanów
Ideą przewodnią naszej wspólnoty jest zmobilizowanie
jak największej liczby wiernych do modlitwy o uświęcenie
kapłanów.
Świeccy członkowie wspólnoty zobowiązują się – nie
pod grzechem – do codziennego odmawiania Modlitwy św.
Teresy od Dzieciątka Jezus za kapłanów wraz z wezwaniem „Święci Młodziankowie, módlcie się za nimi!”, które
ofiarują za kapłanów należących do wspólnoty.
Kapłani będący członkami wspólnoty, zobowiązują się
do odprawiania raz w miesiącu jednej Mszy św. w następujących intencjach:
1º za żywych i zmarłych kapłanów wspólnoty;
2º za żywych i zmarłych członków świeckich wspólnoty;
3º o powołania kapłańskie i zakonne.
Do wspólnoty można się zapisać wypełniając internetowy formularz pod adresem https://wmzk.fsspx.pl/zapisy/ lub
kartę zgłoszeniową dołączoną do tego biuletynu; należy ją
wydrukować i wypełnić, a następnie zeskanować i przesłać na adres e-mailowy: wmzk@fsspx.pl albo w kopercie
pocztą tradycyjną na adres:

Wspólnota Modlitwy za Kapłanów
ul. Garncarska 32
04–886 Warszawa
Każdy kapłan przy wstąpieniu do wspólnoty jest zobowiązany do zapisania wraz ze sobą co najmniej jednej
osoby świeckiej.
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