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15 VI modlImy sIę za kapłanów

Wuroczystość Najświętszego Serca 
Jezusowego, która przypada 15 

czerwca 2012 r., obchodzić będziemy, 
zgodnie ze zwyczajem, Światowy Dzień 
Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów.

wprawdzie słowa Pisma Świętego: 
„wolą Bożą jest wasze uświęcenie!”  
(1 Tes 4, 3), skierowane są do wszystkich 
chrześcijan, jednak w sposób szczególny 
przemawiają do nas, kapłanów, jako że 
przyjęliśmy nie tylko zaproszenie do „oso-
bistego uświęcenia”, lecz także zaproszenie 
do tego, by stać się „szafarzami uświęcenia” 
dla naszych braci i sióstr.

w naszym przypadku ta „wola Boża” 
została niejako podwojona i pomnożo-
na w nieskończoność, zatem możemy 
i powinniśmy dochowywać posłuszeń-
stwa w każdej czynności wypełnianej 
w ramach naszej posługi.

Takie jest nasze wspaniałe przeznacze-
nie: nie możemy uświęcić siebie bez pracy 
na rzecz świętości naszych braci, z kolei 
praca na rzecz świętości naszych braci 
nie jest możliwa, jeśli nie poprzedziliśmy 
jej pracą nad własnym uświęceniem i tej 
pracy nie będziemy nieustannie konty-
nuować.

wprowadzając Kościół w nowe ty- 
siąclecie, bł. Jan Paweł II przypomniał nam 
zwyczajny charakter owego „ideału dosko-
nałości”, który trzeba natychmiast wszyst-
kim udostępnić: „Zadać katechumenowi 
pytanie: «czy chcesz przyjąć chrzest?», 
znaczy zapytać go zarazem: «czy chcesz 
zostać świętym?»”.

Oczywiście, w dniu naszych święceń 
kapłańskich to samo pytanie z obrzędu 
chrztu ponownie zabrzmiało w naszym 
sercu, domagając się raz jeszcze osobistej 
odpowiedzi, lecz zostało nam zarazem 
powierzone, abyśmy umieli zadawać je 
wiernym, chroniąc jego piękno i bezcenną 
wartość.

To przekonanie nie jest sprzeczne ze 
świadomością naszych osobistych niepo-
wodzeń ani z przewinieniami tych, którzy 
poniżyli kapłaństwo w oczach świata.

Z perspektywy dziesięciu lat, „biorąc 
pod uwagę nasilenie i powagę niepokoją-
cych wiadomości, które do nas docierają”, 
niech jeszcze mocniej zabrzmią w naszym 
sercu naglące słowa, które Jan Paweł II 

skierował do nas w wielki czwartek 2002 r.:  
„Ponadto, w tym okresie, jako kapłani 
jesteśmy osobiście głęboko wstrząśnięci 
grzechami niektórych naszych braci, któ-
rzy sprzeniewierzyli się łasce otrzymanej 
w sakramencie święceń, ulegając najgor-
szym przejawom mysterium iniquitatis, 
jakie dokonuje się w świecie. Budzi to 
zgorszenie, a jako jego skutek pada głębo-
ki cień podejrzenia na wszystkich innych 
zasłużonych kapłanów, którzy pełnią swoją 
posługę z uczciwością i z konsekwencją, 
a nierzadko z heroiczną miłością. Podczas 
gdy Kościół wyraża swą troskę o ofiary 
i czyni wysiłki, aby zareagować zgodnie 
z prawdą i sprawiedliwością na każdą 
bolesną sytuację, my wszyscy, «świadomi 
ludzkiej słabości, ale ufni w uzdrawiającą 
moc Bożej łaski», jesteśmy wezwani do 
przyjmowania mysterium Crucis i pełnego 
zaangażowania w poszukiwanie święto-
ści. Musimy się modlić, aby Bóg w swojej 
Opatrzności wzbudził w sercach wielko-
duszne odrodzenie ideałów całkowitego 
oddania chrystusowi, które są fundamen-
tem naszej kapłańskiej posługi”.

Jako szafarze Miłosierdzia Bożego 
wiemy zatem, że poszukiwanie świętości 
zawsze może wziąć swój początek od żalu 
i przebaczenia. Lecz odczuwamy również 
potrzebę, by o nie prosić, jako kapłani, 
indywidualnie, w imieniu wszystkich 
kapłanów i dla wszystkich kapłanów.

Naszą ufność umacnia zachęta, którą 
kieruje do nas sam Kościół, byśmy ponow-
nie przekroczyli „porta fidei” – podwoje 
wiary, towarzysząc wszystkim wiernym. 
(Jak wiemy, jest to tytuł listu apostolskie-
go, którym Ojciec Święty Benedykt XVI 
ogłosił Rok wiary, a rozpocznie się on 
12 października 2012 r. ). Pomóc może 
nam refleksja dotycząca okoliczności tego 
zaproszenia.

Tak się składa, że jest to 50. rocznica 
otwarcia ekumenicznego Soboru waty-
kańskiego II (11 października 1962 r.) oraz 
20. rocznica opublikowania Katechizmu 
Kościoła Katolickiego (11 października 
1992 r.). Ponadto w październiku 2012 r. 
odbędzie się Zwyczajne Zgromadzenie 
Ogólne Synodu Biskupów, poświęcone 
zagadnieniu „Nowa ewangelizacja dla 
przekazu wiary chrześcijańskiej”. � q

DO KAPŁANÓW
Z LISTU KONGREGACJI DS. DUCHOWIEŃSTWA  
NA ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY O UŚWIĘCENIE 
KAPŁANÓW, 15 VI 2012 r.

S łusznie zauważył św. Jan 
Maria Vianney, który patro-
nuje Dziełu Duchowej Adopcji 

Kapłanów: „Gdyby nie było sakra-
mentu kapłaństwa, nie mielibyśmy 
Pana wśród nas. Kto bowiem włożył 
Go do tabernakulum? Kapłan. Kto 
przyjął wasze dusze do [społecznoś- 
ci] Kościoła, kiedyście się narodzili? 
Kapłan. Kto karmi je, by miały siłę 
do ziemskiego pielgrzymowania? 
Kapłan. A kiedy dusza popadnie 
w grzech śmiertelny, kto ją wskrzesi 
do życia? Kto przywróci jej spo-
kój sumienia? Tylko kapłan. Nie 
znajdziecie żadnego dobra, które 
pochodzi od Boga, żeby za nim nie 
stał kapłan (…). Kapłan nie jest jed-
nak kapłanem sam dla siebie. Sam 
sobie nie może udzielić rozgrzesze-
nia. Nie może sam sobie udzielić 
żadnego sakramentu. Kapłan nie 
żyje dla siebie, żyje dla was. Po 
Bogu kapłan jest najważniejszy!” 

(zob. A. Monnin SJ, „Zapiski z Ars”, 
Warszawa 2009, s. 118, 120).

Dzięki kapłanom wierni mogą 
przychodzić na Msze św. i wspólnie 
się modlić, przyjmować Komunię 
św., uczestniczyć w różnych akcjach 
ewangelizacyjnych, konferencjach, 
rekolekcjach. Gdyby nie obecność 
kapłana, nie byłoby Przemienienia, 
nie byłoby tego wszystkiego, co 
Kościół daje ludziom. Dlatego tak 
ważna jest stała modlitwa w inten-
cji duchownych, tym bardziej że 
oni doświadczają więcej pokus niż 
świeccy z racji wymagającej posługi 
bycia pasterzami swoich owiec.

DDAK a „Margaretka”

Główny cel akcji DDAK to modlitwa 
za wszystkich kapłanów: i tych 
lubianych, dobrych, i tych nielu-
bianych, pogubionych, myślących 
o odejściu z kapłaństwa lub nawet za 
tych, którzy już odeszli. Dotychczas 
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ktoś, kto myślał o stałej modlitwie  
za kapłanów, angażował się w apo-
stolat „Margaretka”. Jakkolwiek 
nie każdy chciał się zobowiązywać 
do modlitwy za danego kapłana 
przez całe życie. Towarzyszyły 
temu obawy, że może zapominać 
o modlitwie albo po czasie przestać 
dotrzymywać zobowiązań, i przez 
to rezygnował z podjęcia takiej ini-

cjatywy. Naprzeciw tym obawom 
wyszło Dzieło Duchowej Adopcji 
Kapłanów. W DDAK nie trzeba 
poszukiwać kolejnych 6 osób, by 
„przygarnąć” danego kapłana, jak 
jest w „Margaretce”, która obejmuje 
7 osób modlących się za danego 
księdza. – Po dziś dzień pamiętam 
ten moment, gdy u znajomego 
brata zakonnego zobaczyłam link 

do strony Dzieła – mówi Agnieszka 
współpracująca z DDAK. – Weszłam, 
popatrzyłam i w momencie przypo-
mniał mi się młody kapłan, któremu 
wiele zawdzięczałam i tak bardzo 
pragnęłam, by kiedyś był świętym 
kapłanem. Chcieć to jedno, a pomóc 
mu w tym to drugie. Wcześniej już 
myślałam o „Margaretce”, ale był 
kłopot ze znalezieniem pozosta-

łych 6 osób. Duchowa Adopcja była 
więc dla mnie w sam raz. Potem 
powoli przychodziła decyzja o kolej-
nych, również stałych adopcjach –  
wspomina Agnieszka.

Czas adopcji w DDAK jest zależ-
ny od samego adoptującego: modli-
twa może trwać kilka dni, tygodni, 
miesięcy, lat lub nawet do końca 
życia. Zainteresowany sam wybiera 
kapłana, za którego się modli, oraz 
modlitwy, jakie chce odmawiać. Jeżeli 
dana osoba nie ma żadnego kandy-
data, a chce podjąć duchową adopcję, 
może skorzystać z zamieszczonej na 
stronie ddak.wordpress.com zakład-
ki „Zgłoszenia”, gdzie znajduje się 
lista księży, którzy zgłosili chęć bycia 
objętymi duchową opieką w ramach 
tej akcji.

Inicjatorką DDAK i założycielką 
witryny internetowej ddak.word-
press.com jest Sandra Kwiecień, stu-
dentka teologii ogólnej na Uniwersy-

Już ponad 1200 kapłanów z całej Polski, a także z zagranicy zostało 
objętych duchową adopcją przez osoby chcące zaangażować się w wielkie 
dzieło modlitewne na rzecz duchownych. Współcześnie słyszy się głosy 
o spadku powołań i kryzysie kapłaństwa, więc wsparcie modlitewne jest 
kapłanom tym bardziej potrzebne. Inicjatywa codziennej modlitwy za 
księży, czyli Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów (DDAK), istnieje od 2 lipca 
2010 r. i prężnie się rozwija, głównie za sprawą witryny internetowej ddak.
wordpress.com
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 tecie Śląskim. – Pomysł rozpoczęcia 
takiej akcji wpadł mi do głowy 2 lipca 
2010 r. i natychmiast przystąpiłam 
do jego realizacji. Dzieło Duchowej 
Adopcji Kapłanów w swym zamyśle 
ma stanowić odpowiedź na obecną 
sytuację w Kościele oraz spojrzenie 
społeczeństwa na duchowieństwo 
– tłumaczy Sandra. – Wiele razy 
bowiem spotykałam się z postawą 
negatywną, czasem nawet wrogą, 
a niejeden odszedł od Kościoła 
z powodu rozczarowania postawą 
księży. Dlatego też każdemu, kto 
przeżył taki zawód, oferujemy kon-
kretną propozycję, czyli modlitwę 
za wybranego księdza. Nie wyma-
ga to przecież niczego poza odro-
biną czasu. Wystarczy kilka minut 
dziennie. Warto także mówić o tych 
kapłanach, którzy swoją postawą 
i codzienną posługą stanowią wzór 
i wsparcie dla ludzi, a o których 
często się nie mówi. I w tym przy-
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Już ponad 1200 kapłanów zostało objętych duchową adopcją


