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EPISTULAE

Ust Ojca Świętego Jana Pawła II 
do kapłanów 

na Wielki Czwartek 1998 roku3. 
(Rzym, 25 marca 1998)

[...]
7. [...] Drodzy bracia w kapłaństwie! Uroczysta modlitwa do Ducha 

Świętego i wymowny gest pokory, wykonany podczas liturgii święceń ka
płańskich, sprawiły, że także w naszym życiu zabrzmiało echo owego fiat, 
które Maryja wypowiedziała w chwili zwiastowania. W ciszy Nazaretu 
Maryja poddaje się na zawsze woli Bożej, a za sprawą Ducha Świętego 
poczyna się w Jej łonie Chrystus, zbawienie świata. To posłuszeństwo oka
zane na początku przenika całe Jej ziemskie życie i osiąga szczyt u stóp 
Krzyża.

Kapłan jest powołany, aby swoim fiat nieustannie zbliżał się do wzoru, 
jaki dała mu Maryja, i tak jak Ona poddawał się przewodnictwu Ducha. 
Najświętsza Panna pomoże mu wytrwać w ewangelicznym ubóstwie i na
uczy go wsłuchiwać się szczerze i z pokorą w głos braci, aby w ich dramatach 
i dążeniach mógł odkrywać „niewysłowione błagania” Ducha (por. Rz 8, 
26); da mu zdolność służenia im z mądrą delikatnością dla wychowywania 
ich w duchu wartości ewangelicznych; wzbudzi w nim wolę gorliwego po
szukiwania „tego, co w górze” (Kol 3, 1), aby był wiarygodnym świadkiem 
prymatu Boga.

Maryja pomoże mu przyjąć dar czystości jako wyraz miłości najwięk
szej, którą Duch wzbudza w nim, aby mógł rodzić do Bożego życia wielu 
braci. Poprowadzi go drogami ewangelicznego posłuszeństwa, aby podda
jąc się przewodnictwu Ducha Świętego umiał wyjść poza własne plany 
i podporządkować się całkowicie zamysłom Bożym.

Kapłan, wspomagany przez Maryję, będzie odnawiał swoją konsekra
cję każdego dnia, aż do chwili, gdy pod przewodnictwem tegoż Ducha, 
którego z ufnością przyzywa w swoim życiu ludzkim i kapłańskim, zanu
rzy się w niezmierzonej światłości Trójcy.

Za wstawiennictwem Maryi, Matki kapłanów, modlę się o szczególne 
wylanie Ducha miłości na was wszystkich.

Przyjdź, Duchu Święty! Przyjdź, aby nasza służba Bogu i braciom przy
nosiła owoce! [...]

3 „L’Osservatore Romano” (wyd. poi.) 19(1998) nr 4, 8.


