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Kochani Bracia Kapłani! 

 

Nie jest odkrywczym stwierdzenie, że każdy odcinek czasu w swym 

nieprzerwanym nurcie, niesie nowe doświadczenia, z którymi musimy się 

mierzyć w kapłańskim życiu i posługiwaniu. Jakiekolwiek byłoby to 

doświadczenie, to zawsze mamy być pośród ludzi po kapłańsku. Nie możemy 

więc zwątpić w nasze bycie blisko ludzi, które jest nie do zastąpienia, choć nie 

jest ono nagłaśniane. 

 Obecne doświadczenie pandemii koronawirusa jest dla nas wyzwaniem, 

w którym mamy się wzajemnie umacniać i wspomagać. Potrzebna jest nie tylko 

nasza skuteczność w działaniu, ale przede wszystkim nasza kapłańska modlitwa. 

O niej to właśnie Papież Franciszek pisał w liście do nas, kapłanów:  

„Modlitwa pasterza jest modlitwą pełną zarówno Ducha Świętego, który 

woła: «Abba, Ojcze!» (Ga 4, 6), jak i ludu, który został mu powierzony. 

Nasza misja i tożsamość otrzymują światło z tej podwójnej więzi. (…) 

Ale nie traćmy z pola widzenia tego, że to właśnie w modlitwie Ludu 

Bożego ucieleśnia się serce pasterza i znajduje swoje miejsce. (…) Nie 

traćmy z oczu faktu, że w najtrudniejszych chwilach pierwszej wspólnoty 

Kościoła, jak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich, główną rolę 

odgrywała modlitwa”. 

 

Dlatego zapraszam Was serdecznie do przeżycia Dnia Kapłańskiego, 

w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, w czwartek 

4 czerwca br., ale w inny sposób, niż to czyniliśmy dotychczas. Ponieważ 

sytuacja pandemii stwarza pewne ograniczenia, dlatego zgromadzimy się tego 

dnia w kościele dekanalnym o godzinie 10.00, na wspólną kapłańską medytację, 

modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu, spowiedź, sprawowanie 

Najświętszej Eucharystii.  

 Kapłani dekanatów kieleckich zgromadzą się w katedrze. Konferencji 

wygłoszonej w katedrze kieleckiej przez ks. Bogdana Bartołda, Proboszcza 

Archikatedry w Warszawie, wysłuchamy za pośrednictwem facebooka. Bardzo 

proszę, aby dekanalni ojcowie duchowni zatroszczyli się o ten przekaz, jak 

i o homilię w czasie Mszy św.  



 Niech to będzie dzień radosnego świętowania naszego udziału 

w kapłaństwie Chrystusa, dziękczynienia za powołanie, konsekrację kapłańską 

oraz dzień szczególnej modlitwy za nasze Prezbiterium Kieleckie i o nowe 

powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Pamiętamy o kapłanach 

zmarłych. 

 Naszym kapłańskim materialnym darem, który złożymy na ręce Księdza 

Dziekana, wesprzemy „Fundację św. Józefa”. 
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PLAN DNIA KAPŁAŃSKIEGO 

 

Część I transmitowana z Katedry 

10.00 – Słowo wstępne Pasterza Diecezji  

Godzina przedpołudniowa 

Konferencja – Ks. dr Bogdan BARTOŁD w Katedrze 

 

Część II w kościele dekanalnym 

11.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu częściowo prowadzona  

Możliwość spowiedzi 

11.45 – Zakończenie adoracji 

12.00 – EUCHARYSTIA  

W katedrze pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana 

Piotrowskiego,  

w dekanatach pod przewodnictwem Księdza Dziekana 

 

Posiłek w WSD  


