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Umiłowanym w Chrystusie Duchowieństwu 

Diecezji naszej, pozdrowienie w Panu i 

błogosławieństwo pasterskie! 

 

Czcigodni Bracia Kapłani i Najmilsze Dzieci Boże! 

 

 Ojciec Święty Paweł VI, szczęśliwie dziś nawą Kościoła Chrystusowego kierujący, 

postanowił w dniu 23 stycznia 1963 roku wprowadzić do kalendarza kościelnego Dzień 

Modłów o powołania kapłańskie i zakonne. Za takie dzień obrał drugą niedzielę po Wielkiej 

Nocy. Jest to niedziela, w której Ewangelia a mówi nam o dobrym Pasterzu. Słuszną zatem 

jest rzeczą, aby w dzień Dobrego Pasterza szły nasze modły do Niego, aby raczył powołać jak 

najwięcej i jak najlepszych pasterzy do owczarni swojej.  

 Obowiązek modłów w tym dniu obejmuje cały świat katolicki i dlatego nosi  

on charakter wszechświatowy i międzynarodowy i pragnieniem Ojca Świętego jest, aby miał 

on charakter jak najbardziej uroczysty, wspaniały i by był wypełniony modlitwami  

i nabożeństwami publicznymi w połączeniu z odpowiednimi naukami. 

 W roku bieżącym druga niedziela po Wielkiej Nocy przypada na dzień 9 kwietnia. 

Będzie to zatem czwarty dzień wszechświatowej modlitwy o powołania od czasu 

ustanowienia tego  święta.  

 Poczuwam się do miłego obowiązku przypomnieć Czcigodnemu Duchowieństwu 

diecezjalnemu, jak też zakonnemu oraz wszystkim Siostrom zakonnym jak też Wiernemu 

Ludowi Bożemu o tym, aby dołożyli wszelkich starań i niczego nie zaniedbali, co mogłoby 

się przyczynić do podniesienia uroczystego nastroju w tym dniu, aby było o czym 

powiadomić Ojca Świętego, pragnącego wiedzieć o stopniu naszego przejęcia się ta sprawą.  

 Mam nadzieję, że Duchowieństwo przygotuje Lud Boży do tego dnia przez 

odpowiednie pouczenie, uświadomienie, wezwanie i modły wspólne. 

 

*  *  * 

 Sprawa powołań kapłańskich i zakonnych jest sprawą w Kościele Bożym tak wielkiej 

wagi, że sobór Watykański II stawia ją na pierwszym miejscu. Istotnie, samo istnienie 

Kościoła Bożego, z woli Chrystusa Pana uzależnione jest od kapłanów. Tam, gdzie kapłanów 

brak, Kościół wymiera, czyli przestaje istnieć. Gdy kapłanów zabraknie - zabraknie tego 

wszystkiego, czym Kościół żyje  - czyli zabraknie głoszenia Słowa Bożego, zabraknie prawd 

Wiary, udzielania Sakramentów świętych, odprawiania Najświętszej Ofiary Mszy św.  

Dla braku tych środków życia nadprzyrodzonego powoli wracamy do pogaństwa. Obowiązek 

utrzymania w nas życia nadprzyrodzonego, czyli życia w Bogu, Chrystus Pan zlecił 

kapłanom. "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody". I na tym polega wielka rola kapłanów  

w Kościele Bożym.  

 Sobór Watykański II wymaga od każdego katolika nie tylko duchownego lecz też  

i świeckiego, aby tę rolę dobrze zrozumiał i zechciał docenić. Z tego wynika, że ten, który  

o kapłanów nie dba, którego oni nic nie obchodzą, zdradza swój Kościół i trudno go nazwać 

katolikiem. Katolik musi dobrze rozumieć, że to kapłani pracują nad jego zbawieniem  

i bez ich pracy celu swego on nie osiągnie. Tę prawdę Sobór Watykański II pragnie  

jak najbardziej rozpowszechnić i jak najbardziej spopularyzować.  



 Dlatego też idąc za wskazaniami Soboru Watykańskiego II, Ojciec Święty ustanawia 

jeden dzień w roku w tym celu, aby cały świat katolicki zdał sobie sprawę i uświadomił sobie 

dobrze znaczenie kapłaństwa w Kościele Świętym i zwrócił się do Boga z gorącym błaganiem 

o łaskę powołania robotników do Winnicy swojej. taka modlitwa, o ile będzie gorliwa  

i szczera, osiągnie bez wątpienia dużo. Bóg dużo nam daje nawet wtedy, gdy o nic nie 

prosimy, a cóż dopiero wtedy, gdy prosić zaczniemy. Bóg sam wzywa nas abyśmy go zawsze 

prosili, a w szczególności o powołania kapłańskie. "Proście tedy Pana żniwa - mówi Chrystus 

Pan- aby wysłał robotników na żniwo swoje (Mt 9,37). 

 Dziś więcej niż kiedykolwiek każdy katolik powinien pospieszyć z pomocą. Pomoc  

ta niech się wyrazi najpierw w modlitwach, a potem i w czynach - z modlitwy bowiem płynie 

czyn, gdy tylko modlitwa jest szczera i gorliwa.  

 Gdy chodzi o postawę katolików wobec duchowieństwa, to stwierdzić należy,  

że pierwszym ich obowiązkiem  jest otaczać duchowieństwo miłością, szacunkiem  

i wdzięcznością, nie zważając na liczne jego wady, tu i ówdzie spotykane. 

 Szacunek ten ma wielkie znaczenie, gdy chodzi o budzenie powołań wśród młodzieży. 

nie jedno powołanie załamało się dlatego, że zabrakło mu odwagi wstępować do stanu 

okrzyczanego, okrzyczanego lub tylko lekceważonego przez świeckich. Każde powołanie jest 

jak delikatna roślinka, która wymaga ciepłej atmosfery, aby mogła się rozwijać, nabierać 

odporności na przeszkody lub na burze. Świeccy muszą tę atmosferę stworzyć szczególnie  

w rodzinach, gdzie młodzież podrasta i rozwija się duchowo. Z zatrutej atmosfery domu nie 

wyjdzie nic dobrego - nie tylko powołanie kapłańskie nie wyjdzie, ale żaden prawy i zdrowy 

charakter. 

 

* * * 

 Jakkolwiek ta atmosfera ciepła w domu rodzinnym i w parafii stanowi najważniejszy 

czynnik w budzeniu i pielęgnowaniu powołania kapłańskiego, to jednak obowiązki dobrego 

katolika nie mogą do tego tylko się ograniczyć. O, nie! One idą dalej i  wymagają więcej,  

a w szczególności wymagają podania ręki każdemu młodzieńcowi lub młodzieniaszkowi, 

który wyraźnie zdradza ducha powołania. takiemu młodzieńcowi stanowczo potrzeba podać 

rękę przede wszystkim pod względem moralnym, a niekiedy i pod względem materialnym. 

 Pod względem moralnym wtedy podajemy mu rękę, gdy w jego szlachetnych 

zamiarach nie tylko go utwierdzamy, ale dodajemy mu jak najwięcej odwagi i męstwa,  

aby żadnymi trudnościami się nie zrażał i w dążeniu do tak wielkiego celu wytrwał.  

 Jakkolwiek takie moralne podanie ręki dużo, bardzo dużo znaczy, to jednak nie  

dla każdego ono wystarczy. Wiemy dobrze, że nie brak dobrych powołań wśród młodzieży 

bardzo ubogiej, której nie stać na to, aby za tym głosem powołania pójść.  Tym stanowczo 

potrzeba podać rękę pod względem materialnym. Znam dużo dobrych kapłanów, którzy nigdy 

by do kapłaństwa nie doszli, gdyby nie znaleźli się dobrzy ludzi, którzy im materialnie 

dopomogli do osiągnięcia tego celu.  

 Takim powinien okazać się każdy katolik. Ku temu też zmierza ustanowiony przez 

Ojca Świętego dzień modłów o powołania kapłańskie.  

 Musimy się najpierw modlić, a potem modlitwy nasze w czyn wprowadzać,  

a Bóg wszechmogący, Dawca wszelkiego dobra, pomocy swojej nam nie odmówi. Amen.  

 

       + Ignacy Świrski bp  

  


