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„Kapłan głosiciel Słowa, szafarz sakramentów 
i przewodnik wspólnoty 
w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa”40.
(Watykan, 19 marca 1999)

[...]
[42] M odlitw a  do  N ajśw iętszej M aryi Fanny

Maryjo, Gwiazdo nowej ewangelizacji, Ty od początku dodawałaś otu
chy Apostołom oraz ich pomocnikom do głoszenia Ewangelii. Na progu 
Trzeciego tysiąclecia rozbudzaj w sercach kapłanów przekonanie, że na nich 
w pierwszym rzędzie spoczywa odpowiedzialność za nową ewangelizację.

Maryjo, Pierwsza słuchaczko Dobrej Nowiny i pierwsza jej zwiastun- 
ko, Ty z głęboką wiarą, nadzieją i miłością odpowiedziałaś na zwiastowa
nie Anioła. Módl się za tych, którzy zostali upodobnieni do Twojego Syna, 
Chrystusa Kapłana, aby i oni równie ochoczo odpowiedzieli na przyna
glające wezwanie jakie Ojciec Święty, w imię Boga, kieruje do nich z oka
zji Wielkiego Jubileuszu.

Maryjo, Mistrzyni żywej wiary, Ty z pełną gotowością przyjęłaś Boże 
Słowo. Naucz kapłanów rozważać to Słowo na modlitwie i gorliwie mu 
służyć, niech je głoszą z pokorą i zapałem, aby swą zbawczą mocą ogar
niało ludzkie serce w Trzecim tysiącleciu Odkupienia.

Maryjo, Łaski pełna i Matko łaski, otaczaj opieką swoich synów, ka
płanów, którzy podobnie ja Ty, zostali wezwani do współdziałania z Duchem 
Świętym, aby Jezus rodził się na nowo w sercach wiernych. Gdy zbliża się 
rocznica Narodzenia Twojego Syna, wypraszaj kapłanom łaskę, aby byli 
wiernymi szafarzami Bożych tajemnic: niech przy Twojej pomocy wprowa
dzą wielu ludzi na drogę pojednania i sprawią, aby Eucharystia była źró
dłem i szczytem ich życia i wiernych, nad którymi sprawują pieczę.

[43] Maryjo, Jutrzenko Trzeciego tysiąclecia, bądź nadal przewod
niczką kapłanów Jezusa Chrystusa, aby naśladując Twoją miłość ku Bogu 
i ludziom, stali się gorliwymi pasterzami wiodącymi wszystkich na spo
tkanie z Twoim Synem, prawdziwą światłością, która oświeca każdego 
człowieka (por. J 1, 9). Niechaj kapłani, a za ich pośrednictwem wszy
scy chrześcijanie, wsłuchują się w Twoją zachętę, jaką do nich kierujesz 
na progu nowego Tysiąclecia historii zbawienia: „Zróbcie wszystko, co
kolwiek mój Syn wam mówi” (por. J 2, 5). „W Roku 2000 -  jak nam 
mówi Namiestnik Chrystusa - z nową mocą musi zabrzmieć orędzie: Ecce 
natus est nobis Salvator m undi” (Tertio m illennio advenien te, 38).

40 KONGREGACJA D O  SPRAW DU C H O W IEŃ ST W A , K aplan g łosiciel Słow a, 
szafarz sakram en tów  i p rzew odn ik  w sp ó ln o ty  w  drodze  do  trzeciego tysiąclecia  
chrześcijaństw a, Pallottinum , Poznań 1999 , 4 2 -4 3 .


