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List na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego z okazji 150. rocznicy 
«dies natalis» Świętego Proboszcza z Ars
(Watykan, 16 czerwca 2009 r.)2

[…]
Drodzy kapłani, uroczyste obchody 150. rocznicy śmierci św. Jana Marii 

Vianneya odbywają się zaraz po zakończeniu obchodów 150. rocznicy objawień 
w Lourdes (1858 r.). Już w 1959 r. papież Jan XXIII zauważył: «Krótko przed 
zakończeniem pełnego niebiańskich zasług życia św. Proboszcza z Ars, w innej 
okolicy Francji ukazała się Ona niewinnej i pokornej dziewczynce, by przez nią 
macierzyńskim upomnieniem wezwać ludzkość do modlitwy i chrześcijańskiej 
pokuty; a dostojny Jej głos, do dziś poruszający dusze mimo upływu wieku, 
dźwięczy długo i szeroko jakby w nieskończoność. W rzeczy samej czyny i słowa 
kapłana, wyniesionego do czci świętych, którego setną rocznicę obchodzimy, 
jakby jakimś uprzedzającym niebiańskim światłem oświetliły nadprzyrodzone 
prawdy, które objawione zostały w grocie w Lourdes niewinnej dziewczynce. 
On sam żywił wielkie nabożeństwo do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Dziewicy, w r. 1836 poświęcił kościół parafialny Maryi Niepokalanie Poczętej, 
a w r. 1854 z uczuciami najgłębszej czci i radości przyjął ogłoszenie dogmatu 
katolickiego, który tę prawdę nieomylnym orzeczeniem zdefiniował». Święty 
Proboszcz zawsze przypominał swoim wiernym, że «Jezus Chrystus dał nam 
wszystko, co mógł, a teraz pragnie nas jeszcze uczynić dziedzicami najcenniej-
szego, co ma, to znaczy swojej Najświętszej Matki». 

Najświętszej Dziewicy zawierzam ten Rok Kapłański, prosząc, by za Jej 
sprawą każdy kapłan wielkodusznie odnowił w swej duszy ideały całkowitego 
oddania się Chrystusowi i Kościołowi, które inspirowały myśl i działanie Świę-
tego Proboszcza z Ars. […]

HOMILIAE ET ALLOCUTIONES

Spotkanie z duchowieństwem Rzymu
(Rzym, 26 lutego 2009 r.)3

Blaski i cienie posługi w wielkomiejskich parafiach

[…]
Maryja, niewiasta słuchająca 

Ojcze Święty, nazywam się Guillermo M. Cassone, należę do wspólnoty oj-
ców szensztackich w Rzymie, jestem wikariuszem w parafii Świętych Patronów 
Włoch św. Franciszka i św. Katarzyny na Zatybrzu.

  2 „L’Osservatore Romano” 30(2009) nr 7-8, 7-8.
  3 „L’Osservatore Romano” 30(2009) nr 4, 18.


