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ROKU KAPŁAŃSKIEGO
ODNOWIENIEM AKTU ODDANIA ARCHIDIECEZJI, PARAFII I RODZIN
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM
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Rok temu, w specjalnym Komunikacie, informowałem Was, Drodzy Diecezjanie, że
z inicjatywy Ojca Świętego Benedykta XVI w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,
19 czerwca, Kościół rozpocznie ROK KAPŁAŃSKI w celu zachęcenia kapłanów do dążenia do
duchowej doskonałości, od której w dużej mierze zależy skuteczność ich posługi kapłańskiej.
Uroczysta inauguracja odchodów ROKU KAPŁAŃSKIEGO w Archikatedrze Wrocławskiej miała
miejsce w dniu 24 czerwca ubiegłego roku. Wyraziłem wówczas nadzieję, że Rok ten stanie
się 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. Was zaś,
Drodzy Diecezjanie, poprosiłem o częstszą modlitwę w intencji kapłanów, zwłaszcza
o modlitewną pamięć o kapłanach starszych, chorych, jak też zmarłych. Prosiłem również
o modlitwę w intencji powołań kapłańskich. Zachęcałem Was, Kapłani, Siostry Zakonne, jak
i was Świeccy, do uzyskania okolicznościowych odpustów i ofiarowania ich w intencji
kapłanów.
ROK KAPŁAŃSKI powoli dobiega końca. Zbiegał się on ze 150. rocznicą śmierci patrona
kapłanów, św. Jana Vianneya, proboszcza z Ars. Tematem ROKU KAPŁAŃSKIEGO były słowa:
„WIERNOŚĆ CHRYSTUSA, WIERNOŚĆ KAPŁANA”. W Archidiecezji naszej podjęliśmy szereg
inicjatyw duszpasterskich, które miały wyrazić zewnętrzne, wspólnotowe przeżywanie ROKU
KAPŁAŃSKIEGO w Kościele Wrocławskim. ROK KAPŁAŃSKI zakończy się 11 czerwca br. w
Rzymie i będzie to równocześnie ŚWIATOWY DZIEŃ KAPŁANÓW.
W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 11 czerwca br., (w piątek),
zakończymy ROK KAPŁAŃSKI we wszystkich parafiach Archidiecezji Wrocławskiej,
w łączności z Ojcem Świętym i całym Kościołem Powszechnym. Będzie to dzień
wdzięczności Bogu Miłosiernemu za dar ROKU KAPŁAŃSKIEGO i wszystkie łaski w tym Roku
otrzymane. Św. Jan Vianney, patron kapłanów, twierdził, że kapłaństwo to miłość Serca
Jezusowego. Będziemy zatem chcieli dziękować „za miłość Serca Jezusowego”, za ogromny
dar, jaki stanowią kapłani nie tylko dla Kościoła, lecz także dla całej ludzkości. A ponieważ
na progu Jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa poświęciliśmy Archidiecezję, parafie,
instytucje diecezjalne i wszystkie rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, proszę aby
z racji kolejnej rocznicy tego Aktu Oddania, w dniu zakończenia ROKU KAPŁAŃSKIEGO,
w każdej parafii odnowić Poświęcenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa całego Kościoła
Wrocławskiego. Ta zbieżność okoliczności dostarcza nam stosownej okazji do ukazania
SERCA JEZUSA - „OGNISKA GOREJĄCEJ MIŁOŚCI ”. Chcemy to czynić, ponieważ człowiek
XXI wieku również potrzebuje Miłości Serca Jezusa, aby poznawać Boga i samego
siebie, aby tworzyć cywilizację miłości. Sługa Boży Jan Paweł II pouczał nas: Gdy
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chrześcijanin, stając przed zadaniem nowej ewangelizacji i wpatrując się w Serce Chrystusa,
Pana czasu i dziejów, poświęca Mu samego siebie i zarazem swoich braci, odkrywa na nowo,
że nosi w sobie Jego światło. Serce człowieka uczy się bowiem od Serca Chrystusa poznawać
prawdziwy i jedyny sens swojego życia i przeznaczenia, strzec się wypaczeń ludzkiego serca,
łączyć synowską miłość do Boga z miłością bliźniego.
Niech to będzie też Akt wdzięczności Bogu, naszemu Ojcu, za to, że objawił nam
i wciąż objawia swoją miłość w Sercu Chrystusa.
Drodzy Diecezjanie!
Uroczyste zakończenie obchodów ROKU KAPŁAŃSKIEGO w Archidiecezji
Wrocławskiej nastąpi 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-tej udzielę święceń
diakonatu kandydatom do diakonatu i kapłaństwa Metropolitalnego Wyższego Seminarium
Duchownego we Wrocławiu. Serdecznie zapraszam wszystkich Kapłanów naszej
Archidiecezji, aby w tym tak ważnym dla nas wydarzeniu wspólnie dziękować Bogu za
owoce ROKU KAPŁAŃSKIEGO we wspólnocie Prezbiterium Wrocławskiego.
W związku z zakończeniem ROKU KAPŁAŃSKIEGO pragnę podziękować wszystkim
Kapłanom za pastoralne zaangażowanie się i za wypełnianie swojej misji oraz swojego
życiowego powołania w Archidiecezji Wrocławskiej. Pragnę też podziękować wszystkim
Wiernym za modlitwy zanoszone do Boga w intencji kapłanów i o powołania kapłańskie.
Wszystkim Kapłanom i Wiernym Archidiecezji Wrocławskiej
z serca udzielam pasterskiego Błogosławieństwa.
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Zarządzenie
Powyższy KOMUNIKAT J.E. Księdza Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego należy
odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji Wrocławskiej podczas Mszy św.
w niedzielę 6 czerwca 2010 r.
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