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Święcenia prezbiteratu i diakonatu – 19 maja 2020 r.
21 maja 2019 r. w katedrze poznańskiej z rąk JE ks. bpa Damiana Bryla
kleryk Wojciech Kułach, a 27 października 2019 r. z rąk JE ks. bpa Szymona
Stułkowskiego kleryk Krzysztof Zubek ̶ otrzymali święcenia diakonatu.

Diakoni mający przyjąć święcenia prezbiteratu

dk. Wojciech Kułach
parafia
Przemienienia Pańskiego
Gilczarów Górny

dk. Krzysztof Zubek
parafia
Nawrócenia św. Pawła Apostoła
Skórzec

We wtorek 19 maja 2020 r. dwóch naszych diakonów zastanie wyświęconych
na prezbiterów przez JE ks. bpa Grzegorza Balcerka. Uroczystość odbędzie się
w poznańskiej bazylice archikatedralnej. Podczas tej samej Mszy Świętej zostanie również wyświęcony nowy diakon – kleryk Chris Michael Czapla. Polecajmy
ich w swoich modlitwach, aby jak najlepiej przygotowali się do przyjęcia święceń
diakonatu i prezbiteratu.

Kapłaństwo
Drodzy Przyjaciele i Darczyńcy!
Czym są właściwie święcenia kapłańskie? Co to jest kapłaństwo,
w które święcenia wprowadzają? Są to pytania, które na nowo zrodziły się w dyskusjach ostatnich lat, pytania, na które musimy odnaleźć na nowo jasną odpowiedź. Liturgia Kościoła daję tę odpowiedź
w modlitwie i pełnej znaczeń ceremonii, w czasie której w czterech
pytaniach żąda gotowości do podjęcia trudu kapłaństwa, wprowadzając w wewnętrzne obszary darów i obowiązków tego sakramentu.
Ostatnie z tych pytań streszcza właściwie wszystkie inne i brzmi: „Czy
jesteś gotowy codziennie, coraz mocniej, łączyć się z Chrystusem,
naszym Arcykapłanem, i wraz z Nim stać się ofiarą na cześć Boga
i dla zbawienia ludzi?”. Chociaż nie jest to wyraźnie powiedziane, ale
chodzi tu przecież o Eucharys ę, stanowiącą centrum kapłańskiej egzystencji. To, co w Eucharys i przewyższa wszystko na świecie, nie
polega na jej najwspanialszym nawet zewnętrznym kształcie, lecz na
tym, co uprzedza nadany jej kształt: we wspólnej modlitwie i wspólnym działaniu Kościoła, trwającym już przez wieki, działa sam Pan.
Pierwszym zadaniem kapłana jest być sługą Tego, który jest większy
od niego, uczyć się przekraczania samego siebie, nosić ten dar, którego nikt wymyślić nie może, a na który czekamy wszyscy. Bo wszyscy
tęsknimy – świadomie czy nieświadomie – za tym, żeby wyrwać się
z pustych budowli naszych rąk i naszego ducha i pójść przyjąć wielki
świąteczny dar…
Ostatnie z czterech pytań: „Czy jesteś gotów […] stać się ofiarą […]?”
Znaczy: Czy jesteś gotów, by ogarnęła cię ta Tajemnica, abyś pił wino
Jezusa Chrystusa, wino jego Bóstwa?
(kard. Joseph Ratzinger, Münchener Katholische Kirchenzeitung, 9.07.1978)

Drodzy Przyjaciele i Darczyńcy
PODZIĘKOWANIE
Powołanie na drogę kapłaństwa i rad ewangelicznych zawsze ma początek
w Bogu, jest owocem Jego dobroci i chęci bezinteresownego obdarowywania:
„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał”. Powołanie jest darem i rodzi
się z wewnętrznego spotkania z miłością Chrystusa.
Jesteśmy wdzięczni łaskawemu i miłosiernemu Bogu za ofiarowany nam
udział w kapłaństwie Jezusa Chrystusa, dany nam po to, aby Bóg przez nasze ręce, słowa i gesty mógł kochać, obdarzać łaskami i karmić swoje dzieci wędrujące do Niego. Chcemy z całego serca podziękować Wam, Drodzy
Przyjaciele i Dobroczyńcy naszego Zgromadzenia. Wiemy, że nasze wytrwanie na drodze towarzyszenia Chrystusowi zawdzięczamy modlitwom wielu
ludzi, których często nawet nie znamy. Za każde poruszenie Waszych serc
w naszej intencji, za modlitwę i pamięć o nas, za tak wiele wsparcia duchowego i materialnego. Dziękujemy Wam szczególnie za cierpienie i trudy
codzienności ofiarowane w naszej intencji. Na progu przyjęcia sakramentu
święceń chcemy wyrazić wdzięczność za całe Wasze dobro. Prosimy Was
o gorącą modlitwę do Boga w naszej intencji, abyśmy zawsze trwali w bliskiej relacji z Jezusem. Aby nasze czyny były tak pełne miłości, jak pełny
miłości był każdy gest Jezusa wobec człowieka. Niech dzięki Waszym modlitwom nie zabraknie chrystusowców, którzy zaniosą Jezusowe pokrzepienie utrudzonym braciom na emigracji. Jesteście zawsze w naszych sercach
i w codziennych modlitwach zanosimy prośby do Boga w Waszej intencji.
Uroczystość święceń prezbiteratu i diakonatu odbędzie się 19 maja 2020 r.
o godz. 10.00 w poznańskiej bazylice archikatedralnej. Będzie to dla nas wielką radością, jeśli w tym szczególnym dla nas dniu będziecie z nami.
Diakoni i kleryk Towarzystwa Chrystusowego

ZBIOROWE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH PRYMICYJNYCH
Wypisane intencje dla nowo wyświęconych kapłanów można przesłać:
pocztą tradycyjną –

TOWARZYSTWO CHRYSTUSOWE DLA POLONII ZAGRANICZNEJ
ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań
albo drogą elektroniczną na adres: dar@chrystusowcy.pl

Dołączona ofiara będzie przeznaczona na kształcenie nowych
misjonarzy emigracyjnych.
Konto bankowe:

TOWARZYSTWO CHRYSTUSOWE DLA POLONII ZAGRANICZNEJ
ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań

BANK PEKAO SA/Poznań; Plac Wolności 18, 61-738 Poznań
konto złotówkowe: 03124032201111000035293466
Dla wpłacających z zagranicy:

konto w EUR - PL 77124065241978001040784653 PKOPPLPW
konto w USD - PL 34124065241787001040784695 PKOPPLPW
konto w GBP - PL 46124065241789001040784767 PKOPPLPW

Ofiary można składać przelewem internetowym, bankowym, pocztowym lub też kartą płatniczą (VISA, MasterCard) przez internet:
www.tchr.org/przyjaciele , za pośrednictwem formularza na naszej
stronie, który po wypełnieniu i zatwierdzeniu przekierowuje na nasze konto do wpłat na Przelewy24.pl
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