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Chrystus uczynił nas kapłanami dla Boga i dla ludzi
1
 

(Czyt. Iz 61,1-3a. 6a. 8b-9; Ps 89 [88]; Ap 1,4b. 5-8; Łk 4,16-21) 

 

Drodzy Bracia w kapłaństwie zgromadzeni na liturgii oraz pozostający w parafiach, Chorzy, 

Emeryci, jak też posługujący poza granicami diecezji zarówno w Polsce jak i w Anglii, 

Belgii, Białorusi, Brazylii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Kamerunie, Kanadzie, 

Niemczech, Rosji, Urugwaju, Watykanie. 

Czcigodne Siostry i Bracia zakonni, 

Służbo liturgiczna, drodzy Ministranci i Lektorzy, droga Młodzieży, 

Przedstawiciele ruchów, stowarzyszeń i wspólnot kościelnych, 

Umiłowani Bracia i Siostry! 

W tym miejscu dołączam pozdrowienia, przekazane nam wszystkim, przez J.E. Ks. Biskupa 

Antoniego P. Dydycza, który, będąc w Miejscu Piastowym, łączy się z nami duchowo. 

  

1. Kończy się Wielki Post i przeżywamy w liturgii Wielki Tydzień. Każdy dzień tego 

tygodnia ma przydomek „Wielki”. Wielki – ponieważ każdy z tych dni ma ogromny wpływ 

na los wszystkich ludzi, na los każdego z nas. Niezwykła ranga tych dni i nocy ma źródło w 

Bogu, który – jak czytamy w Ewangelii Jana apostoła – tak „umiłował świat, że  Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 

3,16). W czasie świąt Bożego Narodzenia śpiewaliśmy: „Tylko jedna jest taka noc śpiewać 

nam się godzi. Gdy na ziemię Pan z nieba zszedł... Wszystkich ludzi oswobodził”. Po wielu 

latach, od tej betlejemskiej nocy, ten sam, narodzony w stajence Jezus, przywołał słowa 

proroka Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 

abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; 

abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana” (Łk 4,18-19; por. Iz 

61,1-3). Po zwinięciu księgi dodał: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście” (Łk 

4,21). 

 

2. W myśl słów Jezusa: „Duch Pana nade Mną, bo Pan Mnie namaścił”, godzi się stwierdzić, 

że Pan Bóg, jak czytamy już w Starym Testamencie, namaszczał sługi swoje: kapłanów, 
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proroków i królów. Gest namaszczenia olejem wskazywał na ścisłą więź Boga z tym, który 

był namaszczany: „Znalazłem Dawida – mówi Bóg –  mojego sługę, namaściłem go moim 

świętym olejem, bo ręka moja zawsze przy nim była i umacniało go moje ramię” (Ps 89[88], 

21-22). W Wielki Czwartek, podczas mszy świętej zwanej Mszą Krzyżma, biskup każdej 

diecezji błogosławi olej chorych, olej katechumenów i konsekruje krzyżmo
2
. Mszę Krzyżma, 

którą biskup koncelebruje z prezbiterami, uważa się za jeden z głównych przejawów pełni 

kapłaństwa biskupa i za znak ścisłej łączności prezbiterów z jego osobą. Drodzy Księża, 

rozważając te prawdy, przeżywam jedność z Wami i wyrażam wdzięczność za to, że w tym 

dniu przybyliście do świątyni katedralnej, by budować wspólnotę kapłańską. W jedności z 

Wami polecam Panu Bogu w modlitwie wszystkich księży drohiczyńskich posługujących w 

diecezji i poza diecezją, emerytów, studentów, w sposób szczególny zaś chorych, cierpiących 

i tych, którzy odeszli do Pana.  

  

3. Drodzy Bracia w kapłaństwie, już słowa dzisiejszej antyfony na wejście przypomniały 

nam, skąd czerpiemy dar kapłaństwa i jaki jest jego cel: „Jezus Chrystus uczynił nas 

królestwem i kapłanami dla Boga Ojca swojego”. Zaraz po homilii każdy z nas kapłanów 

odnowi swoje przyrzeczenia. W ten sposób będziemy mogli wrócić pamięcią do swoich 

święceń kapłańskich i pierwszej mszy świętej. Pozwoli nam to raz jeszcze lepiej uzmysłowić 

sobie tę prawdę, że jedynym i wiecznym kapłanem jest Jezus Chrystus, będący jednocześnie 

kapłanem i ofiarą. Każdy z nas, jako kapłan, przez namaszczenie został włączony w 

kapłaństwo Chrystusa i w Jego Ofiarę, która jest składana raz jeden, za wszystkich i na 

zawsze. My zaś sami, sprawując mszę świętą, będziemy mogli traktować tę Ofiarę tak, jakby 

była zawsze pierwsza, jedyna i ostatnia.  

 

4. Kościół w świecie doświadcza braku kapłanów i powtarza za Chrystusem, że żniwo jest 

wielkie, ale robotników mało. Osobiście zetknąłem się z sytuacjami braku księży. Podczas 

mojej posługi w byłym Związku Sowieckim odwiedziłem w 1990 roku miejscowość 

Wierszynę na Syberii, gdzie spotkałem panią Magdalenę Mycką, która – przez ponad 

pięćdziesiąt lat – z braku kapłana potajemnie chrzciła z wody wszystkie nowo narodzone 

dzieci. W świecie, w którym żyjemy, ludzie, co jakiś czas, budują sobie i innym piekło na 

ziemi w postaci różnych form terroru fizycznego i duchowego. Dlatego zawsze i wszędzie 
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 Krzyżmo (z łac. chrisma; gr. μύρον, myron) – mieszanina oliwy i balsamu używana do namaszczania przy 
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jest potrzebna odwaga wiary do pójścia za Chrystusem, który wyraźnie określa warunki tej 

pokojowej misji: „Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki” (Łk 10,3).  

 

5. W dniu święceń kapłańskich lub ślubów zakonnych poświęcamy siebie na własność Bogu, 

by w świadomym i wolnym akcie stać się Jego własnością. Posługa kapłana w Kościele – to 

jest w winnicy Pańskiej, powinna przynosić konkretne owoce, które już są „zalążkiem” i 

zaczątkiem” królestwa Bożego na ziemi (por. KK,5). Przyznajmy, że jednym z bardziej 

wyrazistych, czytelnych i potrzebnych znaków, wskazujących na obecność Boga i Jego 

królestwa w świecie, jest postawa i życie kapłana oraz osób konsekrowanych. Osoby te, 

powołane, wybrane, obdarowane, posłane i umacniane, oddają się Bogu na chwałę, a ludziom 

na zbawienny pożytek. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że daje On nam znać o swojej 

obecności nie tylko przez święte wydarzenia, symbole, święty czas i święte miejsca, ale 

posyła do nas ludzi, którzy – niosąc miłosierną pomoc – są jednocześnie znakiem Jego 

obecności wśród nas.  

 

6. Kapłaństwo Chrystusowe jest dziełem miłosierdzia Bożego. Jest ono zbawczym 

pośrednictwem między Bogiem a człowiekiem i bramą królestwa Bożego. Jako kapłani, na 

miarę naszych możliwości, uczestniczymy w kapłaństwie Chrystusowym, namaszczeni 

olejem świętym i napełnieni Duchem Świętym niesiemy ubogim dobrą nowinę, więźniom 

głosimy wolność, niewidomym przejrzenie, uciśnionych odsyłamy wolnymi i obwołujemy 

rok łaski Pana. Ludzie chcą widzieć i doświadczać Chrystusa w tym, który posługuje w Jego 

Imię. Obecny rok, ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Rokiem Miłosierdzia, jest 

czasem szczególnej łaski. „Wszyscy kapłani, niezależnie od tego, czy otrzymują specjalną 

papieską misję w Roku Jubileuszowym, czy nie, są wezwani do tego, aby stać się 

misjonarzami miłosierdzia”
3
. Jezus Chrystus, Najwyższy i Jedyny Kapłan, stał się 

strumieniem źródła miłosierdzia Bożego, które napełnia Kościół. Strumień miłosierdzia 

Bożego służy nie tylko nam, ale także zbawczej misji, którą z woli Boga pełnimy. W 

spełnianej misji kapłańskiej mamy łączyć głoszenie słowa Bożego z posługą sakramentalną w 

duchu miłości miłosiernej. Dlatego drodzy księża zawsze pamiętajmy, że największą 

inwestycją posługi kapłańskiej jest sprzyjanie upowszechnianiu królestwa Bożego na ziemi. 
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7. Modlę się o jedność między kapłanami oraz o wzajemne przebaczenie i ducha jedności we 

wspólnotach parafialnych i w diecezji. W dniu ustanowienia sakramentu Eucharystii i 

kapłaństwa wyrażam wdzięczność Wam, drodzy Kapłani oraz życzę, aby posługa przynosiła 

owoce zbawienia i dojrzałość w świętości. Zwracam się też do wszystkich Diecezjan w kraju i 

zagranicą z prośbą o modlitwę w intencji  posługujących kapłanów i osób życia 

konsekrowanego oraz o nowe powołania. Powtarzam za Janem apostołem słowa 

pozdrowienia skierowane do wszystkich chrześcijan, którzy przez sakrament chrztu 

uczestniczą w kapłaństwie Chrystusowym: „Łaska wam i pokój od Jezusa Chrystusa, 

Świadka Wiernego, Pierworodnego wśród umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas 

miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem – 

kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków”. Amen.  

 


