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JOÃO PAULO II

Dom e Mistério

 

PRIMEIROS PASSOS

Fique vivo na minha memória é que alegre encontro, iniciado pela Congregação para o Clero,

realizada no Vaticano, no outono do ano passado (27 de Outubro de 1995) para comemorar o

trigésimo aniversário do Decreto conciliar Presbyterorum Ordinis . Na atmosfera festiva do

encontro que vários padres falou de sua vocação, e eu dei o meu próprio testemunho. Parecia

sacerdotes bons e frutíferos, diante do povo de Deus, foi oferecido este tipo de mútuo.

As palavras foram proferidas em que circunstância pode ecoar grande. Como resultado, a partir de
vários partidos me pediu para voltar fortemente para ser tratada, de forma mais ampla, o tema da

minha vocação, para o sacerdócio Jubileu.

Confesso que a proposta em primeiro despertou em mim alguma resistência compreensível. Mas,

então, eu me senti compelido a aceitar o convite, vendo nela um aspecto do serviço de ministério

petrino. Alertado por uma pergunta de Dr. Gian Franco Svidercoschi que fizeram discussão, eu me

empolguei livremente pela onda de lembranças, sem nenhuma pretensão estritamente documental.

Tudo o que digo aqui, além dos eventos, pertence às minhas raízes mais profunda, mais íntima

experiência minha. Lembro-me, antes de tudo, agradecer ao Senhor, "em aetemum Misericórdia
Domini cantabo!" Ofereço os sacerdotes e povo de Deus como um testemunho de amor.

 

Eu 

no começo ... O MISTÉRIO!

Qual é a história da minha vocação sacerdotal? O mais conhecido de Deus. Em seu nível mais

profundo, toda a vocação sacerdotal é um mistério, é um dom que supera infinitamente o homem.

Cada um de nós sacerdotes claramente percebidas por toda a vida . Diante da grandeza deste dom

sentir como indigno estamos do mesmo.

A vocação é o mistério da eleição divina: "Eu não faço vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi

a vós, e eu encomendou-lhe para ir e dar fruto, eo vosso fruto permaneça" ( Jo 15, 16 ). "E

ninguém toma esta honra, mas ele é chamado por Deus, como Aarão'' ( Hb 5, 4). "Antes que eu te

formasse no ventre te conheci, e antes de você nascer eu te consagrei; profeta para as nações te

dei por "( Jr 1, 5). estas palavras inspiradas profundamente cringe toda alma sacerdotal.

Então, quando nos mais diversos casos, por exemplo, por ocasião do Jubileu de sacerdócio
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presbiteral palavra e testemunho dele, devemos fazê-lo com grande humildade, consciente de que
Deus "nos chamou com uma santa vocação, não nossas obras, mas segundo o seu próprio

propósito e graça "( 2 Tm 1, 9). Ao mesmo tempo, percebemos que as palavras humanas não são

capazes de cobrir a magnitude do mistério é que o próprio sacerdócio.

Esta premissa parece ser essencial para mim que só assim você pode entender o que digo sobre a

minha viagem para o sacerdócio.

Os primeiros sinais de uma vocação

O arcebispo de Cracóvia, Adam Stefan Sapieha príncipe visitou a paróquia de Wadowice, onde eu

era um estudante na escola. Meu professor de religião, P. Edward Zacher, encomendou-me bem-

vindos. Assim, então eu tive a primeira oportunidade de encontrar o homem rosto tão reverenciado

por todos. Eu sei que depois da minha fala, Arcebispo professor de religião pediu que autoridade

eu escolher depois do colégio. O P. Zacher disse que "filologia estudo polaco". O bispo disse:

"Pena que não é teologia."

Nesse período de minha vocação vida sacerdotal ainda não estava maduro, embora em torno de
mim eram muitos os que acreditavam que ele deveria entrar no seminário. E talvez alguns possam

pensar que se um jovem com tão claras inclinações religiosas não entrar no seminário, era um sinal
de que outros amores e aspirações estavam em jogo. De fato, na escola e teve muitos parceiros,

comprometidos como era na cena teatral da escola, não perdendo várias chances de encontros
com meninos e meninas. No entanto, o problema não era isso. Naquele tempo estava mais

fascinado pela literatura, principalmente a dramática, e do teatro. O último tinha me iniciou
Mieczyslaw Kotlarczyk, professor de língua polonesa, idade superior a mim. Ele foi um verdadeiro

pioneiro do teatro amador e tinha grandes ambições de um repertório de qualidade.

Estudos na Universidade Jagiellonian

Em maio de 1938, passou no exame final dos estudos na escola, me matriculei na Universidade
Jagiellonian para cursos poloneses estudos. Por esta razão, eu fui junto com meu pai, de Wadowice
a Cracóvia. O hotel estabeleceu o Tyniecka rua 10, bairro Debniki. A casa pertencia a parentes de

minha mãe. Eu comecei os estudos na Faculdade de Filosofia da Universidade Jagiellonian,
seguindo os cursos poloneses estudos, mas só conseguiu terminar o ano em primeiro lugar, porque

o 1 de setembro de 1939 a Segunda Guerra Mundial estourou.

A finalidade dos estudos, eu gostaria de enfatizar que a minha escolha de filologia polonesa foi
motivada por um viés claro para a literatura. No entanto, já no primeiro ano, me chamou a atenção

no estudo da linguagem em si. Estudamos a gramática descritiva do polonês moderno, enquanto a
evolução histórica da linguagem, com um interesse particular no velho baú eslava. Isso acabou me

trazendo completamente novos horizontes, se não no mistério da palavra.

A palavra, antes de ser pronunciada no palco, vive na história humana como uma dimensão
fundamental da experiência espiritual. Em última análise, refere-se o mistério insondável de Deus. A

redescoberta da palavra através de estudos literários e linguísticos, me aproximei do mistério do
Verbo, a Palavra que nos referimos a cada dia na oração do Angelus:'' O Verbo se fez carne e

habitou entre '' nós ( Jo 1, 14). Eu descobri mais tarde que o campo filologia polonesa me
preparado para outros interesses e estudos. Minha mente predispostos para se aproximar de
filosofia e teologia.
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A eclosão da Segunda Guerra Mundial

Mas, de volta a 1 de setembro de 1939. A eclosão da guerra mudou radicalmente o curso da
minha vida. Realmente, os professores da Universidade Jagiellonian tentou de qualquer maneira

iniciar o novo ano lectivo, mas as classes só durou até 6 de novembro de 1939. Naquele dia, as
autoridades alemãs chamado para todos os professores para uma reunião que terminou com a

deportação dos cientistas respeitáveis para campo de concentração de Sachsenhausen. Apenas
isso na minha vida o período de filologia polonesa e começou a fase da ocupação alemã, durante a

qual a princípio tentou ler e escrever muito. Basta voltar a esse tempo os meus primeiros trabalhos
literários.

Para evitar a deportação para trabalhos forçados na Alemanha, no outono de 1940, comecei a

trabalhar como operário em uma pedreira relacionado à fábrica química Solvay. Ele foi localizado
em Zakrzówek, quase meia hora da minha casa Debniki, e ia a pé todos os dias. Na pedreira

escreveu um poema. Relendo-lo depois de todos estes anos, continuo a achar que é
particularmente expressivo de que a experiência singular:

"Ouça com atenção, ouvir os golpes do martelo, o choque, o ritmo. 
ruído permite que você sente dentro de força, intensidade impressionante. 

Ouça, ouça, rio corrente elétrica penetrante, que corta as rochas, 
e você vai me entender toda a grandeza de um trabalho bem feito é a grandeza do homem ...'' 

( A pedreira : I; Matéria, I)

Ele estava presente quando, durante a deflagração de uma carga de dinamite, as pedras atingiu e
matou um trabalhador. Eu fiquei profundamente confuso:

"Eles levantaram o corpo, silenciosamente avançando. 

Assassinado sentida em todo o mal ... " 
( A pedreira : IV, na memória de um colega de trabalho, 2.3)

Os chefes da pedreira, que eram poloneses, tentou evitar nos alunos os trabalhos mais duros. Eu,
por exemplo, eu estava atribuída a tarefa de perfurador assistente chamado, chamado Labus

Franciszek. Lembro-me, porque às vezes se dirigiu a mim com essas palavras: "Karol, você deve

ser um sacerdote Cantarás bem, porque você tem uma bela voz e você vai ficar bem ...". Ela disse

muito simplesmente, expressando assim uma convicção generalizada na sociedade sobre a
condição do sacerdote. As palavras do velho operário terá preso na minha memória.

O Teatro da Palavra Viva

Naquela época, eu estava em contato com o teatro da palavra viva, que ele fundou e Mieczyslaw

Kotlarczyk incentivando continuou subterrâneo. A dedicação ao teatro foi favorecida em primeiro

lugar pelo fato de que ele ficou na minha casa e sua esposa Sofia Kotlarczyk, que tinha conseguido
ir de Cracóvia e Wadowice, o território do "Governo Geral". Vivemos juntos. Eu trabalhava como

operário, seu primeiro como um bonde e depois como balconista em um escritório.

Compartilhando a mesma casa, não só continuar nossas conversas sobre o teatro, mas também

executar ações específicas, que eram precisamente o caráter do teatro da palavra. Era um teatro
simples. O partido cênica e decorativa foi reduzida a um mínimo, o desempenho foi essencialmente

a recitação do texto poético.

As apresentações ocorreram antes de um pequeno grupo de conhecidos e convidados, mostrando
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um interesse específico na literatura e foram, de alguma forma, "iniciados". Era essencial para

manter estes teatro segredo reuniões, caso contrário, havia o risco de sanções graves pelas

autoridades de ocupação, sem excluir a deportação para campos de concentração. Devo admitir
que toda a experiência teatral foi profundamente gravada em minha mente, mesmo que em algum

momento da minha vida eu percebi que, na verdade, não era a minha vocação.

II 
DECISÃO DO ao entrar no SEMINÁRIO

No outono de 1942 tomei a decisão final para entrar no seminário de Cracóvia, que operava
clandestinamente. Recebi o Reitor, P. Jan Piwowarczyk. O fato deve ser no mais estrito sigilo, até

mesmo para as pessoas mais próximas. Eu comecei os estudos na Faculdade de Teologia da

Universidade Jagiellonian, também subterrânea, enquanto continua a trabalhar como operário na

Solvay.

Durante a ocupação do Arcebispo Metropolitano estabeleceu o seminário, sempre secretamente,

em sua residência. Isso pode provocar a qualquer momento, tanto para a parte superior e alunos,

severa repressão por parte das autoridades alemãs. I se hospedaram no seminário particular,
próxima ao príncipe amado Metropolitan, desde Setembro de 1944 e lá eu poderia estar com

meus companheiros de equipe até 18 de janeiro de 1945, o dia, ou melhor, a noite do lançamento.

De fato, foi durante a noite, quando o Exército Vermelho chegou aos arredores de Cracóvia. Os

alemães, recuando Debnicki explodiu a ponte. Lembro-me de que a explosão terrível detonação
quebrou todos os vidros da janela da residência arquiepiscopal. Naquela época estávamos na

capela para uma celebração em que participaram o arcebispo. No dia seguinte, se apressou para

reparar o dano.

Mas voltando para os longos meses que antecederam a liberação. Como eu disse, ele morava com

outros jovens na residência do arcebispo. Esta foi-nos apresentado desde o primeiro momento um

jovem padre, que seria o nosso Pai espiritual. Foi o P. Stanistaw Smolenski, doutorado em Roma e
um homem de grande espiritualidade e hoje é aposentado bispo auxiliar de Cracóvia. O P.

Smolenski nós começou o trabalho regular de preparação para o sacerdócio. Nós inicialmente

apenas como um prefeito superior, Pe. Klósak Kazimierz, que estudou em Louvain e foi professor

de filosofia. Por seu ascetismo e bondade em todos nós levantada em alta estima e admiração. Ele
fez um relato de seu trabalho diretamente para o arcebispo, que também dependia diretamente,

caso contrário, o nosso próprio seminário clandestino. Após as férias de verão de 1945, o Pe.

Karol Kozlowski, do diretor Wadowice, o ex-espiritual do Seminário, no período antes da guerra,
ele foi chamado para substituir P. Jan Piwowarczyk como reitor do seminário onde ele passou a

maior parte de sua vida.

Foi concluída e os anos de formação no seminário. Os dois primeiros, aqueles no currículo de
estudos dedicados à filosofia, tinha estudado de modo subterrâneo, trabalhando como operário. Os

anos seguintes, 1944 e 1945, testemunhou a minha dedicação cada vez maior para a Universidade

Jagiellonian, embora o primeiro ano após a guerra foi muito incompleta. O ano lectivo de 1945/46

era normal. Na Faculdade Teológica tive a sorte de conhecer alguns eminentes professores, como
P. Wladyslaw Wicher, professor de teologia moral, e P. Ignacy Rozycki, professor de teologia

dogmática, que me apresentou ao método científico na teologia. Hoje abraço com uma lembrança

grata de todos os meus superiores, pais espirituais e Professores, que no período do seminário

contribuíram para a minha educação. Que o Senhor recompense seus esforços e sacrifícios!

No início do quinto ano, o arcebispo decidiu mudar-me para Roma para completar os estudos. Foi
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assim que, antecipando os meus colegas, fui ordenado sacerdote em novembro de 1946. Naquele
ano, nosso grupo foi, naturalmente, muito numerosos: no total foram sete. Hoje vivemos apenas

três. Sendo apenas tinha suas vantagens: permite estreitar laços profundos de amizade e de

compreensão mútua. Isso também poderia dizer, de uma forma, de relações com superiores e

professores, tanto no período de metro e no breve tempo dos estudos oficiais da Universidade.

As férias seminarista

A partir do momento entrei em contato com o seminário começou para mim uma nova maneira de
feriados da despesa. Fui enviado pelo Arcebispo Raciborowice da paróquia nos arredores de

Cracóvia. Eu expressar profunda gratidão ao pastor, o padre Jozef Jamroz, como vigários desta

freguesia, que se tornou a vida do companheiro jovem seminarista clandestino.

Lembro-me em especial P. Franciszek Szymonek, mais tarde, nos dias de terror stalinista, foi

indiciado e levado a julgamento, a fim de lecionar o arcebispo de Cracóvia Curia: foi condenado à

morte. Felizmente, logo depois que ele foi absolvido. Também lembre-se de P. Adam Biela, um
colega de escola de Wadowice mais velho que eu. Graças a esses jovens sacerdotes tiveram a

oportunidade de conhecer a vida cristã da paróquia.

Algum tempo depois, no território da aldeia de Bienczyce, que pertencia à paróquia de
Raciborowice era um bairro grande chamado Nowa Huta. Passei muitos dias durante as férias, em

1944, como em 1945, e depois da guerra. Ficava muito tempo na igreja velha de Raciborowice,

voltando até os dias de Janeiro Dugosz. Ele passou muitas horas na meditação andando pelo

cemitério. Eu tinha trazido meu Raciborowice material de estudo: os volumes de Thomas com os
comentários. Aprendeu teologia, por assim dizer, a partir do "centro" de uma grande tradição

teológica. Então eu comecei a escrever um artigo sobre São João da Cruz, que continuou mais

tarde, sob a direção de P Ignacy Rozycki, professor da Universidade de Cracóvia, apenas foi

reaberto. Em seguida, completou o estudo no Angelicum, sob a orientação do Pe. Prof Garrigou
Lagrange.

Cardeal Adam Stefan Sapieha

Em todo o treinamento nosso processo para o sacerdócio exercido uma influência importante a

grande figura do príncipe Metropolitana, o Cardeal Adam Stefan Sapieha futuro, para o qual eu

tenho um recall com profunda gratidão. Sua reputação cresceu pelo fato de que, no período de
transição antes da reabertura do seminário, habitou em sua residência e viu todos os dias. O

Metropolita de Cracóvia foi elevado à dignidade de Cardeal imediatamente após o final da guerra,

em uma idade já muito avançada. Toda a população saudou esta nomeação como um justo

reconhecimento dos méritos de que grande homem, que durante a ocupação alemã conseguiu
manter a honra da alta da nação, mostrando dignidade tão claro para todos. Eu me lembro que dia

de março, estávamos na Quaresma, quando o arcebispo voltou a Roma depois de receber o

chapéu cardinalício. Os alunos em pé de guerra seu carro e levou-o para uma boa distância para a

Basílica da Assunção na Praça do Mercado, manifestando assim o entusiasmo religioso e patriótico
que cardeais tal nomeação havia surgido na população.

III 

influencia na minha VOCACI Ó N

Eu conversei bastante com o ambiente do seminário porque era certamente a que teve o maior

impacto em minha vocação sacerdotal. No entanto, ao olhar para um horizonte mais amplo, vejo
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claramente que uma vez que muitos outros ambientes e pessoas, tenho recebido influências

positivas, através de quem Deus me deu uma voz.

A família

A preparação para o sacerdócio, recebeu no seminário foi precedido por alguma forma que meus

pais me deram com sua vida e seu exemplo como uma família. Meu reconhecimento é
especialmente para meu pai, que ficou viúva em breve. Ainda não recebeu a Primeira Comunhão,

quando eu perdi minha mãe tinha apenas 9 anos. Então, eu não tenho a clara consciência da

contribuição, certamente grande que ela deu a minha educação religiosa. Depois de sua morte, e

então, após a morte de meu irmão mais velho estava sozinho com o meu pai, que era um homem

profundamente religioso. Pode observar a vida diária, que estava nu. Profissão militar foi, quando

viúvo, sua vida era uma oração constante. Às vezes aconteceu naquela noite eu acordei e encontrei
meu pai de joelhos, como sempre o vi na igreja paroquial. Entre nós havia uma conversa de uma

vocação para o sacerdócio, mas o seu exemplo foi para mim de uma forma o primeiro seminário,

uma espécie de seminário interno.

A fábrica Solvay Então, depois de anos de juventude, a pedreira e fábrica de água purificador em

Borek bicarbonato Falecki tornou-se para mim no seminário. Não foi só por causa do pré-

seminário e em Wadowice. A fábrica era para mim, nesta fase da minha vida, uma oficina de
verdade, embora clandestino. Ele havia começado a trabalhar na pedreira em setembro de 1940,

um ano depois que a água purificador passou na fábrica. Foi nos anos em que venceu a minha

decisão final. No outono de 1942, comecei os estudos no seminário clandestinas como a filologia

aluno polonês, ser um trabalhador na Solvay. Eu não percebi a importância de tudo isso teria para

mim. Só mais tarde, padre, durante seus estudos em Roma, sabendo através dos meus colegas

padres belgas o problema dos trabalhadores e do movimento dos Jovens Trabalhadores Cristãos

(JOC), eu percebi que eu havia me tornado tão importante para a Igreja e para o sacerdócio no

Ocidente contato com o mundo do trabalho, eu já tinha adquirido experiência na minha vida.

Na verdade, minha experiência não foi a de "padre operário", mas "seminarista de trabalho." Para o

trabalho manual sabia o que significava cansaço físico. Ele encontrou as pessoas realizando trabalho

duro todos os dias. Eu sabia que o seu ambiente, suas famílias, seus interesses, seu valor e

dignidade humanas. Pessoalmente notar cordialidade muito da sua parte. Eles sabiam que eu era

um estudante e que também sabia que, assim que as circunstâncias o permitirem, o retorno aos

estudos. Nunca vi hostilidade por esse motivo. Não importa que levar os livros para o trabalho.
Eles disseram: "Nós vamos estar atentos:. Seu lê" Isso aconteceu principalmente durante o período

noturno. Muitas vezes, disse: "Relaxa, vamos estar de plantão".

Fiz amizade com muitos trabalhadores. Às vezes, eles me convidou para sua casa. Então, como

sacerdote e bispo, batizado seus filhos e netos, eu abençoou seus casamentos e funerais oficiou

muitos. Eu encontrei muitos sentimentos religiosos tinham sobre eles e quanta sabedoria de vida.

Esses contatos, como eu disse, eles permaneceram muito perto mesmo quando a ocupação alemã

terminou e depois, quase a minha eleição como Bispo de Roma. Alguns. Duradoura, mesmo por
meio de correspondência

Debniki Freguesia: Salesianos

Eu novamente voltar para o período anterior à entrada no seminário. Na verdade, eu não posso

ignorar a memória de um ambiente e nele, um personagem que realmente temos muito em que

período. A atmosfera era a de minha paróquia, dedicada a Santo Estanislau Kostka, em Debniki,
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Cracóvia. A paróquia foi dirigida pelos Padres Salesianos, que em tempos foram deportados pelos

nazistas para um campo de concentração. Apenas um velho padre e deixou o inspetor provincial,

como todos os outros foram internados em Dachau. Eu acho que o salesiano atmosfera teve um

papel importante na formação da minha vocação.

Na área da freguesia era uma pessoa que se destacou sobre os outros: quero dizer Jan

Tyranowski. Ele foi contratado pelo comércio, mas decidiu trabalhar na alfaiataria de seu pai. Ele

afirmou que seu trabalho tornou mais fácil para adaptar a vida interior. Ele era uma espiritualidade
particularmente profundo. Os Padres Salesianos, que na época tinha retomado animação

bravamente difícil da pastoral da juventude, deu-lhe a tarefa de estabelecer contactos com o círculo

de jovens chamado "Living Rosário.'' Jan Tyranowski realizado esta tarefa não só Aderindo o

aspecto organizacional, mas também cuidar da formação espiritual dos jovens que entraram em

contato com ele. aprendeu métodos elementares e auto-formação que mais tarde foram

confirmadas e desenvolvidas no processo educacional do seminário. Tyranowski que estava se

formando no escritos de São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila, apresentou-me à leitura,
notável para a minha idade, em suas obras.

Os Padres Carmelitas

Isso aumentou o meu interesse na espiritualidade carmelita. Em Cracóvia, Rakowicka rua, havia um

convento de Padres Carmelitas Descalços. Tiveram contatos com eles e uma vez eu fiz lá meus

exercícios espirituais, com a ajuda de P. Leonardo das Dores. Por um tempo, eu considerei a

possibilidade de entrar Carmelo. As dúvidas foram resolvidas pelo Arcebispo Cardeal Sapieha,
que, com seu estilo característico, ele disse simplesmente: ". Ele deve terminar antes de ter

começado'' E ele fez.

O P. Kazimierz Figlewicz

Durante esses anos, o meu guia espiritual era confessor e Pai Figlewicz Kazimierz. Eu o conheci

pela primeira vez, quando eu era calouro na escola, em Wadowice. O P. Figlewicz, que era vigário
da paróquia de Wadowice, nos ensinou religião. Graças a ele, eu fui para a paróquia, eu era um

menino de coro e grupo pouco organizado de coroinhas. Quando ele saiu para ir a Wadowice

Catedral Wawel, continuou a manter contato com ele. Lembro-me durante o quinto ano do ensino

médio, me convidou para participar em Cracóvia Tríduo Sacro, começando com o chamado

"Tenebrae", na noite de Quarta-feira Santa. Esta foi uma experiência que deixou uma impressão

profunda em mim.

Quando, após o exame final, fui com meu pai para Cracóvia, intensificou o relacionamento com P.
Figlewicz, que ocupou o cargo de vicecustodio da catedral. Eu estava indo para confessar a ele e,

durante a ocupação alemã, muitas vezes o visitou.

Que 01 de setembro de 1939 nunca será apagado da minha memória: foi a primeira sexta-feira do

mês. Wawel tinha ido para a confissão. A catedral estava vazia. Foi, talvez, a última vez que eu

poderia entrar livremente no templo. Depois de fechada. O Castelo Real Wawel se tornou a sede

do Governador Geral Hans Frank. O P. Figlewicz era o sacerdote só podia celebrar a missa duas
vezes por semana, na catedral fechado e sob vigilância pela polícia alemã. Nesses tempos difíceis,

ficou ainda mais claro o que ele significou para a catedral, os túmulos reais, o altar de Santo

Estanislau, bispo e mártir. O P. Figlewicz foi fiel até a morte do guardião que santuário particular da

Igreja e da nação, inculcándome um grande amor para o templo de Wawel, que um dia se tornaria

a minha catedral Episcopal.
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Em 01 de novembro de 1946 fui ordenado sacerdote. No dia seguinte, na "Primeira Missa"

celebrada na catedral, na cripta de S. Leonardo, P. Figlewicz, estava ao meu lado e eu era um
assistente. O prelado piedosa morreu há alguns anos. Só o Senhor pode fazer-se por todo o bem

que tem.

O "caminho Marian"

Naturalmente, quando se refere às origens da minha vocação sacerdotal, não posso esquecer o

caminho de Maria. A veneração da Mãe de Deus em sua forma tradicional vem da família e da

paróquia de Wadowice. Eu me lembro, na igreja paroquial, uma capela lateral dedicada à Mãe do
Perpétuo Socorro, em que de manhã, antes do início das aulas, os alunos que frequentam o

instituto. Além disso, no final das aulas no período da tarde, muitos estudantes foi rezar à Virgem.

Além disso, em Wadowice, foi no morro um monastério carmelita, cuja fundação remonta ao

tempo de São Rafael Kalinowski. Muitos habitantes de Wadowice fui lá, e isso se refletiu na

devoção generalizada ao escapulário da Virgem de Carmen. Também eu recebi, eu acho que

quando eu tinha dez anos, e ainda usá-lo. Seria também Carmelitas para confissões. Assim, na

igreja paroquial, como em Carmen, a minha devoção a Maria foi formado durante os anos de
infância e adolescência para superar o exame final.

Quando eu estava em Cracóvia, no bairro Debniki eu entrei para o grupo "Rosário vivo'', na

paróquia salesiana. Foi venerada há uma maneira especial de Maria Auxiliadora. Na Debniki, no

período em que a força foi meu vocação sacerdotal, também graças à influência de Janeiro

Tyranowski mencionado, a minha compreensão do culto da Mãe de Deus experimentou alguma

mudança. já estava convencido de que Maria nos leva a Cristo, mas naquele momento eu comecei
a entender que Cristo tem Mãe carregando-a. Houve um tempo quando eu questionei de alguma

forma a minha devoção a Maria, considerando que este, se feito muito, acaba por comprometer a

supremacia do culto devido a Cristo. ajudou-me então o livro de São Luís Maria Grignon de

Montfort, intitulado "Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem.'' Ele encontrou a

resposta para a minha pergunta. Com efeito, Maria nos aproxima de Cristo, se eles vivem o seu

mistério em Cristo. O Tratado de São Luís Maria Grignon de Montfort pode cansar um pouco de

estilo enfático e um tanto barroco, mas a essência das verdades teológicas que ele contém é
incontestável. O autor é um teólogo notável. Seu pensamento é baseado no mistério trinitário e

Mariológico verdade da Encarnação do Verbo de Deus.

Compreendi então por que a Igreja reza o Angelus, três vezes ao dia. Eu entendi como cruciais são

as palavras desta frase:.. "O Anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo ...

Eis aqui a serva do Senhor em mim segundo a tua palavra ... E o Verbo se fez carne e habitou entre

nós ... " Estas palavras verdadeiramente decisiva! Eles expressam o núcleo do maior evento que

ocorreu na história da humanidade. Isso explica a origem de Totus Tuus. O termo deriva de São
Luís Maria Grignon de Montfort. Uma abreviação da forma mais completa de consagração à Mãe

de Deus, dizendo: Totus tuus ego sum et omnia mea sunt Tua. Accipio você em mea omnia. Praebe

mihi cor Tuum, Maria.

Assim, graças a St. Louis, comecei a descobrir todas as riquezas da devoção mariana, a partir de

uma nova perspectiva em um sentido. Por exemplo, como uma criança ouvindo "As Horas da

Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria'', cantado na igreja paroquial, mas só
depois percebi a riqueza contendo bíblica e teológica. Assim como canções populares , por

exemplo, com os cânticos de Natal polonês e Lamentações sobre a Paixão de Jesus Cristo durante

a Quaresma, incluindo um diálogo lugar especial da alma com a Mãe das Dores.
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Com base nessas experiências itinerário espiritual foi perfilado v oração contemplação que guiou os

meus passos no caminho para o sacerdócio e, em seguida, todas as vicissitudes subseqüentes até

hoje. Este itinerário desde a infância, e mais ainda como padre e como bispo, muitas vezes eu tinha

a trilhas Marian Kalwaria Zebrzydowska. Kalwaria é o maior santuário mariano na Arquidiocese

de Cracóvia. Muitas vezes fui lá sozinho e caminhar caminhos para aqueles que apresentam em
oração para que o Senhor os vários problemas da Igreja, especialmente no difícil período que

existia sob o comunismo. Olhando para trás, noto como "tudo está conectado'': como agora temos

a mesma intensidade nos raios do mesmo mistério.

The Fray Alberto Santo

Às vezes me pergunto qual o papel que tem desempenhado na minha vocação a figura de São Frei
Alberto. Adam Chmielowski-este era o seu nome-não foi um sacerdote. Todo mundo na Polônia

sabe quem foi. Durante o período do meu interesse em teatro e rapsódica arte, a figura deste

homem corajoso, que tomou parte na "Janeiro Uprising" (1863) perdeu uma perna durante a luta,

foi para mim uma atração espiritual particular . Como se sabe, foi Frei Alberto pintor estudou em

Munique. O património artístico da esquerda mostra que tinham grande talento. No entanto, em

algum momento de sua vida este homem rompe com arte, porque ele percebe que Deus te chama

para tarefas mais importantes. Conhecer o ambiente pobre de Cracóvia, cujo ponto de encontro

era o dormitório público, também chamado de "lugar de aquecimento'' Krakowska Street, Adam
Chmielowski decide tornar-se um deles, não como o mendigo que vem de fora para distribuir

presentes, mas como alguém que dá a si mesmo para servir os mais desfavorecidos.

Este exemplo fascinante de sacrifício levanta muitos seguidores. Cerca de Frei Alberto homens e

mulheres se reúnem. Nascido e duas congregações, dedicada aos mais pobres. Tudo isso

aconteceu no início do nosso século, no período de antes da Primeira Guerra Mundial

Frei Alberto não podia ver o momento em que a Polónia ganhou sua independência. Ele morreu no

Natal de 1916. No entanto, seu trabalho sobreviveu tornando-se expressão tradições polonesa de

radicalidade evangélica, seguindo os passos de São Francisco de Assis e São João da Cruz.

Na história da espiritualidade Fray polonês Alberto ocupa um lugar especial. Para mim, sua figura

era crucial, porque ele encontrou um apoio espiritual particular e um exemplo para a minha saída da

arte, literatura e teatro, com a escolha radical de uma vocação para o sacerdócio. Uma das

maiores alegrias que tive como Papa tem sido a de elevar a honra da Cracóvia altares este hábito
pobre cinza, primeiro com a beatificação em Blonie Krakowskie durante a viagem para a Polônia

em 1983, e depois com a canonização em Roma, em novembro de 1989 memorável. Muitos

autores de literatura polonesa que imortalizou a figura de Frei Alberto. Entre as várias obras de

arte, romances e dramas, é digno de menção o Pai monografia dedicada Konstanty Michalski. Eu

também, como um jovem sacerdote, no momento em que era pároco na igreja de São Floriano em

Cracóvia, dediquei uma peça chamada "Irmão do nosso Deus", assim, pagar a dívida de gratidão

que tinha contraído com ele.

Experiência guerra

O vencimento final da minha vocação sacerdotal, como eu disse, ocorreu no período da Segunda

Guerra Mundial, durante a ocupação nazista. Foi uma mera coincidência no tempo? ou havia uma

conexão mais profunda entre o que me e amadureceu dentro do contexto histórico? É difícil

responder a esta pergunta. É verdade que o plano de Deus não é nada casual. O que eu posso

dizer é que a tragédia da guerra deu um toque para o processo de amadurecimento da minha vida.
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Ele me ajudou a perceber de uma maneira nova o valor ea importância da vocação. Dada a

propagação do mal e atrocidades de guerra tornou-se cada vez mais claro para mim o significado

do sacerdócio e da sua missão no mundo.

A eclosão da guerra levou-me para longe da escola e do ambiente universitário. Naquela época, eu

perdi meu pai, a última pessoa que eu era o mais próximo os membros da família. Isso também

deveria objetivamente o processo de abandono de meus projetos anteriores, de forma que era
como o solo arrancadas que até então tinha crescido minha humanidade.

Mas não foi apenas o processo negativo. Na verdade, em minha consciência se manifesta luz

simultaneamente aumentar: o Senhor quer que eu seja um sacerdote. Um dia, percebi muito

claramente: era como uma iluminação interior, que trouxe com ele a alegria e segurança de uma

nova vocação. E essa consciência me encheu de grande paz de espírito.

Isso aconteceu durante os terríveis acontecimentos que se desenrolavam em torno de mim, em
Cracóvia, na Polônia, na Europa e no mundo. Compartilhe diretamente apenas uma pequena parte

do que o meu companheiro experimentado desde 1939. Refiro-me em particular de meus pares na

escola em Wadowice, meus amigos muito queridos, entre os quais estavam vários judeus. Alguns

escolheram o serviço militar em 1938. Parece que o primeiro a morrer na guerra era o mais novo

da turma. Depois de apenas cerca conheceu o destino de outro caído em várias frentes, ou mortos

em campos de concentração, ou enviados para lutar em Tobruk e Monte Cassino, ou deportados

para os territórios da União Soviética: Rússia e Cazaquistão. Aprendi esta notícia primeiro
gradualmente, e depois de forma mais completa em Wadowice, em 1948, por ocasião da reunião

de meus colegas no décimo aniversário do exame final.

Ele me salvou um monte de grande e terrível theatrum da Segunda Guerra Mundial. Todos os

dias, ele poderia ser preso em casa, na pedreira ou fábrica para ser levado para um campo de

concentração. Às vezes eu me perguntava se muitos contemporâneos morrer, por que não eu?

Hoje eu sei que não foi um acaso. No contexto do grande mal da guerra, na minha vida pessoal,
tudo levou para o bem que foi a vocação. Eu não posso esquecer as boas-vindas neste período

difícil para as pessoas que o Senhor colocar em meu caminho, a minha família, amigos e conhecidos

e colegas.

O sacrifício dos sacerdotes poloneses

Aí vem outra dimensão única e importante da minha vocação. Os anos da ocupação alemã, no

Ocidente e no Oriente soviético marcou um grande número de detenções e deportações de
sacerdotes poloneses para os campos de concentração. Somente em Dachau foram internados

cerca de três mil. Havia outros campos, tais como o de Auschwitz, onde deu a sua vida por Cristo

primeiro sacerdote canonizado depois da guerra, São Maximiliano Maria Kolbe, o Niepokalanow

franciscana. Entre os prisioneiros de Dachau foi o Bispo de Wloclawek, Bispo Michal Kozal, eu

tenho a sorte de beatificar em Varsóvia, em 1987. Depois da guerra, alguns dos sacerdotes entre

os ex-prisioneiros de campos de concentração foram elevados à dignidade episcopal. Atualmente

ainda vivem Arcebispos e Adam Kazimierz Majdanski Kozlowiecki Bispo Ignacy Jez e os últimos

três prelados testemunhou o que eram os campos de extermínio. Eles sabem o que a experiência
significa na vida de muitos sacerdotes. Para completar o quadro, devemos acrescentar também os

sacerdotes de que os alemães mesma época que sofreram o mesmo destino no lager. Eu tive a

honra de beatificar alguns deles: primeiro a P. Rupert Mayer de Munique, e, mais tarde, durante a

recente viagem apostólica à Alemanha, Bernhard Lichtenberg Bispo, pároco da Catedral de

Berlim, e P. Karl Leisner da diocese de Munster. O último, ordenado no campo de concentração
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em 1944, depois de sua ordenação pode celebrar a missa só.

Merece uma lembrança especial dos sacerdotes martírio lager na Sibéria e em outras partes do

território da União Soviética. Entre os muitos que foram presos há recorda a figura de P. Tadeusz

Fedorowicz, bem conhecido na Polónia, o que eu, pessoalmente, tanto como diretor espiritual. O

Fedorowicz P, um jovem sacerdote da Arquidiocese de Lviv, apresentaram-se a ela para pedir ao

arcebispo para acompanhar um grupo de poloneses deportados para o leste. Twardowski

Arcebispo permissão e foi capaz de desenvolver a sua missão entre os compatriotas espalhados

nos territórios da União Soviética e, especialmente, no Cazaquistão. Descrito recentemente um
livro interessante estes trágicos acontecimentos.

O que eu disse sobre os campos de concentração é apenas uma parte, dramático, esse tipo de

"apocalipse'' do nosso século. Que eu fiz para destacar como meu sacerdócio, desde o nascimento,

foi inscrito no grande sacrifício de tantos homens e mulheres de minha geração. Providência me

salvou das experiências mais dolorosas, por isso é dívida ainda maior para o meu sentimento de

pessoas conhecidas, bem como para os mais numerosos desconhecido para mim, sem distinção de

nação ou linguagem, cujo sacrifício no grande altar da história, contribuíram para a realização da
minha vocação sacerdotal. alguma forma eu ter introduzido desta forma, mostrando a extensão do

sacrifício a mais profunda verdade e essência do sacerdócio Cristo.

Bondade experimentado entre as asperezas de guerra

Eu disse anteriormente que durante os anos difíceis da guerra recebi um monte de gente boa. Eu
acho que de uma forma particular de uma família, de fato, em muitas famílias, que eu conheci

durante a ocupação. Com Juliusz Kydrynski trabalhou pedreiras primeiro e, depois, na fábrica
Solvay. Nós estávamos no grupo de trabalhadores-estudantes que também pertencia Wojciech

Zukrowski, seu irmão mais novo e Wieslaw Kaczmarczyk Antoni. Juliusz Kydrynski conheceu
antes da guerra, um calouro de Estudos poloneses. Durante a guerra, esta relação amigável se
intensificou. Eu também conheci sua mãe, que era viúva, a irmã eo irmão mais novo. O Kydrynski

família me encheu de carinho e afeto quando a 18 fev 1941 perdi meu pai. Lembro-me nitidamente
que dias depois do trabalho eu encontrei o meu pai morto. Naquela época a amizade de Kydrynski

era muito favorável para mim. A amizade foi mais tarde estendido a outras famílias, especialmente
dos Srs. Szkocki, os moradores Ksiecia Józefa Street. Comecei a estudar francês, graças à Sra.

Jadwiga Lewaj, que viveu em sua casa. Zofia Pozniak, filha mais velha do Sr. Szkocki, cujo marido
estava em um campo de prisioneiros, nos convidou para shows organizados em casa. Assim, o
período negro da guerra e da ocupação foi iluminado pela luz de beleza que irradia a partir da

música e da poesia. Isso foi antes da minha decisão de entrar no seminário.

IV 

padre!

Minha ordenação ocorreu em um dia incomum para este tipo de celebração: era 01 de novembro,

a solenidade de Todos os Santos, em que a liturgia da Igreja é totalmente dedicada a celebrar o
mistério da comunhão dos santos e se prepara para comemorar os fiéis partiram. O arcebispo
escolheu esse dia, porque eu tive que deixar a Roma para estudos posteriores. Fui ordenado

apenas na capela privada dos Arcebispos de Cracóvia. Meus colegas de classe seria ordenado no
ano seguinte, no Domingo de Ramos.

Ele foi ordenado subdiácono e diácono em outubro. Era uma segunda-feira de oração intensa,
marcada por exercícios espirituais com que eu me preparei para receber ordens sacras: Exercício
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seis dias antes da subdiácono, e após três e seis dias antes do diaconato e do sacerdócio,

respectivamente. Fiz os últimos anos sozinha na capela do seminário. A Festa de Todos os Santos I
manhã apareceu na residência dos Arcebispos de Cracóvia na rua 3 Franciszkanska receber a

ordenação sacerdotal. A cerimônia foi assistida por um pequeno grupo de familiares e amigos.

Lembrando um irmão no sacerdócio

O lugar da minha ordenação, como eu disse, foi a capela privada dos Arcebispos de Cracóvia.
Lembro-me durante a ocupação foi lá muitas vezes na parte da manhã para ajudar o Príncipe
Metropolitana missa Lembro-me também que, durante um certo período veio comigo outro

seminarista clandestino, Jerzy Zachuta. Um dia, ele não apareceu. Quando, depois da missa, fui à
casa dele em Ludwinów em Debniki, eu aprendi que, durante a noite, ele foi preso pela Gestapo.

Imediatamente depois que seu nome apareceu na lista dos poloneses destinados a ser baleado.
Tendo sido ordenado em que mesma capela que tínhamos visto juntos muitas vezes, lembre-se este

irmão no sacerdócio que Cristo tinha outra ligada ao mistério da sua morte e ressurreição.

" Veni, Creator Spiritus "

Eu vejo isso, na capela durante o canto do , Veni Creator Spiritus ea ladainha dos Santos, por

sua vez, se espalhou em uma cruz no chão, esperando o momento da imposição de mãos. Um
momento emocionante! Então eu tive a oportunidade de presidir como bispo e Papa este rito. Há

algo impressionante no prostração dos ordenandos: é o símbolo da submissão total diante da
majestade de Deus, mas a sua abertura total à ação do Espírito Santo descendo sobre eles como o
arquiteto da sua consagração. Veni, Creator Spiritus, visite mentes tuorum, sabia

implementação rn para quae gratia peitorais seus creasti . Como na Missa do Espírito Santo é
o autor da transubstanciação do pão e do vinho no Corpo e Sangue de Cristo, eo sacramento da

Ordem é o arquiteto da consagração sacerdotal ou episcopal. O bispo, no sacramento da Ordem,
é o distribuidor do homem mistério divino. A imposição das mãos é um gesto e em seguida,

praticado na Igreja primitiva para indicar o dom do Espírito Santo dado uma missão específica (cf.
At 6, 6, 8, 17, 13, 3). Paulo usa-lo a seu discípulo Timóteo (cf. 2 Tm 1, 6, 1 Tm 4, 14). eo gesto é
na Igreja (cf. 1 Tm 5, 22) como um sinal eficaz da presença activa do Espírito Santo Ordens

Sacras.

Solo

Quem está pronto para receber a ordenação sagrada e apoia integralmente testa prostra no chão
do templo, demonstrando assim a sua disponibilidade para assumir o ministério integral que lhe foi

confiada. Este rito tem profundamente a minha vida sacerdotal. Anas mais tarde, na Basílica de São
Pedro eram no início do Conselho, recordando o momento da ordenação sacerdotal, eu escrevi um
poema que cito aqui um trecho:

"Você, Pedro quer estar aqui o terreno do outro ... a pé para chegar onde orienta
seus passos ... você ser a pessoa que detém os passos, como a rocha segurando um

bando barulhento andar:. Rocha é também um piso do templo gigantesco. E a grama é
a Cruz.''

( Igreja: Pastores e Fontes Basílica de São Pedro, Outono de 1962:. 11.x - 8.XII, terra )

Enquanto escrevo estas palavras que eu pensei tanto Pedro e em toda a realidade do sacerdócio
ministerial, tentando enfatizar o significado profundo desta prostração litúrgica. No que se
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encontram no terreno, em um cruzamento antes da ordenação, acolhendo em suas próprias vidas,
como Pedro Cruz de Cristo, tornando-se o Apóstolo "piso" para os irmãos, é o mais profundo
sentimento de toda a espiritualidade sacerdotal.

A "primeira missa"

Ordenado sacerdote no dia da festa de Todos os Santos, celebrou a "primeira missa" o dia de

Finados, 2 de novembro de 1946. Neste dia cada sacerdote pode celebrar para o benefício dos
fiéis três missas. Meu Missa "primeiro" foi tão a falar-a três vezes. Foi uma experiência

particularmente intensa. Três missas celebradas na cripta de S. Leonardo, que ocupa, na Catedral
de Wawel, em Cracóvia, o ex-episcopal chamado Herman. Atualmente, a cripta é parte do
complexo subterrâneo onde os túmulos reais. Para escolhê-lo como o lugar das minhas primeiras

missas queria expressar um particular vínculo espiritual que se encontram na Catedral, com a
mesma história, é um monumento ímpar. É imbuído, mais do que qualquer outra igreja na Polônia,

histórico e significado teológico. Ela descanse em reis poloneses, começando com Wladyslaw
Łokietek. Na Catedral de Wawel foram coroados reis e também foram enterrados na mesma.

Quem visita este templo fica cara a cara com a história da nação.

Precisamente por isso, como eu disse, eu escolhi para comemorar minha primeira Missa na cripta
de São Leonardo. Eu queria destacar minha ligação espiritual particular com a história da Polónia,

que Wawel Hill representa quase uma síntese simbólica. Mas não só isso. Lá, em que a eleição,
uma dimensão teológica especial. Como eu disse, eu pedi um dia antes, na Solenidade de Todos os

Santos, quando a Igreja liturgicamente expressa a verdade da Comunhão dos Santos - Communio
Sanctorum -. Os santos são aqueles que, tendo abraçado a fé no mistério pascal de Cristo, agora

aguardam a ressurreição final.

Também as pessoas, cujos restos descansar no sarcófago de catedral do Wawel, a ressurreição
espero lá. Todos catedral parece repetir as palavras do Credo dos Apóstolos: ".. Creio na

ressurreição dos mortos ea vida eterna'' Esta verdade de fé ilumina a história das Nações Essas
pessoas são como" grandes espíritos " guiou a nação através dos séculos. Há não somente com seu

soberano esposas, ou bispos e cardeais, há também poetas, mestres da palavra, que tiveram
grande importância para a minha formação cristã e patriótica.

Poucos participantes nessas primeiras missas celebradas na Colina Wawel. Lembro-me, entre

outros, estava presente a minha madrinha Maria Wiadrowska, irmã mais velha de minha mãe. Eu
assisti no altar Mieczyslaw Malinski, que estava presente, de alguma forma o meio ambiente e da

pessoa de Janeiro Tyranowski, já gravemente doente.

Então, como sacerdote e como bispo, eu sempre viram com grande emoção a cripta de S.

Leonardo. Como eu gostaria de celebrar missa no quinquagésimo aniversário da minha ordenação
sacerdotal!

Entre o povo de Deus

Mais tarde, houve outras "primeiras missas'': na igreja paroquial de Santo Estanislau Kostka em
Debniki e no domingo seguinte, na Igreja da Apresentação da Mãe de Deus, em Wadowice missa

celebrada também uma confissão de St. Stanislaus. , na Catedral de Wawel, para amigos e
rapsódica teatro subterrâneo organização "Unia" (Union), para o qual eu estava ligado durante a
ocupação.
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V 
ROMA

Novembro passado com pressa: já era hora de partir para Roma. Quando o dia definido,
embarquei no trem com grande emoção. Stanislaw foi Starowieyski mim, um rapaz mais novo que
eu, ele deve fazer todo o curso teológico em Roma. Pela primeira vez fora das fronteiras do meu

país. Eu olhei pela janela do trem em movimento as cidades só conhecia por livros de geografia. Vi
pela primeira vez Praga, Nuremberg, Estrasburgo e Paris, onde deixámos de ser convidados do

Seminário polaco no "Rue des lrlandais.'' Retomamos a viagem em breve, porque o tempo era
curto e chegamos em Roma, os últimos dias de novembro. Advantage aqui inicialmente a

hospitalidade dos Padres Palotinos. lembrar o primeiro domingo depois da chegada eu fui junto
com Stanislaw Starowieyski, a Basílica de São Pedro para assistir à veneração solene do novo
Beato pelo Papa. viu de longe Pio XII, nascido na liteira. Participação em beatificação do Papa foi

limitado a recitação da oração do novo beato, enquanto o próprio rito foi presidido pela manhã por
um dos cardeais. Esta tradição foi alterada de Maximiliano Maria Kolbe, quando em outubro de

1971, Paulo VI pessoalmente oficiada o rito de beatificação do mártir polonês de Auschwitz,
durante uma Missa concelebrada com o Cardeal Wyszynski e os bispos poloneses, em que eu

também tinha a alegria de participar.

"Aprenda Roma"

Nunca vou esquecer a sensação de meus primeiros dias "romanas" em 1946, quando eu comecei a

conhecer a Cidade Eterna. Eu me inscrevi para o "anúncio lauream Biênio" no Angelicum. Ele foi
decano da Faculdade de Teologia Pe. Ciappi, OP, teólogo futuro da Casa Pontifícia e cardeal.

O P. Karol Kozlowski, reitor do Seminário de Cracóvia, eu tinha dito muitas vezes que, para quem
tem a sorte de ser capaz de estar na capital do cristianismo, especialmente os estudos (doutorado
em teologia também pode sair!) É importante aprendizagem própria Roma. Tentei seguir o seu

conselho. Cheguei em Roma, com um profundo desejo de visitar a Cidade Eterna, começando com
as Catacumbas. E assim foi. Com os amigos do Colégio belga, onde ele viveu, eu tive a

oportunidade de visitar a cidade de forma consistente com a orientação de especialistas
conhecedores de seus monumentos e história. Por ocasião das festas de Natal e da Páscoa que se

aproxima para outras cidades italianas. Lembro-me do primeiro férias quando, guiados pelo
escritor dinamarquês livro Joergensen, visitamos os lugares relacionados com a vida de São

Francisco.

De qualquer forma, o centro de nossa experiência sempre foi Roma. Todos os dias desde o
Colégio belga em via del Quirinale 26, foi para o Angelicum para as aulas, parando no caminho

para a igreja jesuíta de San Andrés del Quirinale, onde as relíquias de Santo Estanislau Kostka, que
viveu em noviciado contígua e não terminou a sua vida. Lembro-me entre visitar o túmulo tinha

seminaristas Germanicum muitos, que facilmente reconhecidos por suas características batinas
vermelhas. No coração do cristianismo e à luz dos santos, também foram nacionalidades, como
antecipação, além da tragédia da guerra que marcou tanto um mundo sem divisões.

Perspectivas Pastorais

Meu sacerdócio e minha formação teológica e pastoral está bem enquadrado, desde o início da

experiência romana. O estudo de dois anos, concluído em 1948, com um doutorado, foram anos
de intenso "aprendizagem Roma.'' O Colégio belga contribuiu para enraizar o meu sacerdócio, dia

após dia, na experiência da capital do cristianismo. Fato, deixe-me contacte vanguarda de certas
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formas de apostolado, que na época estavam se desenvolvendo na Igreja. penso especialmente no
encontro com o padre Jozef Cardijn, fundador da JOC o cardeal e futuro, que ocasionalmente

vieram ao Colégio ao nosso encontro, os alunos sacerdotes, e falar sobre o que a experiência
humana particular que é a fadiga física. Para ela, eu era, de certa forma, preparado devido ao

trabalho feito na pedreira e na seção da água fábrica Solvay purificador . Em Roma, tive a
oportunidade de descobrir mais sobre a forma como o sacerdócio está ligado ao ministério e

apostolado dos leigos. Entre os sacerdotal e do apostolado dos leigos estão intimamente
relacionados, de fato, a coordenação mútua. Refletindo sobre estas abordagens pastoral
descoberto cada vez mais claramente o sentido eo valor do sacerdócio ministerial próprio.

O horizonte europeu

A experiência do Colégio belga expandido, em seguida, por contato direto, não só com a nação

belga, mas também os franceses e os holandeses. Com o consentimento do Cardeal Sapieha,
durante as férias de verão de 1947 Fr Stanislaw Starowieyski e eu fomos capazes de visitar esses
países. Então abri um horizonte mais amplo Europeia. Em Paris, onde eu morava no Seminário

polonês, eu poderia aprender sobre a experiência dos padres operários, os problemas abordados
no livro dos Padres Henri Godin e Daniel Yvan La France, paga de missão? ministério e missão

na subúrbios de Paris, particularmente na paróquia presidida pelo P. Michonneau. Estas
experiências, nos primeiro e segundo anos de sacerdócio, tinha um interesse enorme para mim.

Na Holanda, graças à ajuda dos meus colegas, e especialmente os pais do P. tarde Alfred Delme,
acontece que eu Stanislaw Starowieyski cerca de dez dias. Fiquei impressionado com a forte
organização da Igreja e da pastoral no país, com estruturas de ativos e de vida das comunidades

eclesiais. Descoberto e cada vez melhor, a partir de perspectivas diferentes e complementares, a
Europa Ocidental, a Europa do pós-guerra, a Europa das catedrais góticas maravilhosas e, ao

mesmo tempo, uma Europa ameaçada pelo processo de secularização. Ele sentiu o desafio a toda
a Igreja, chamada a enfrentar o perigo implicava por novas formas de pastoral, abertos a uma

maior presença dos leigos.

Entre os migrantes

A maior parte do gasto as férias de verão, no entanto, na Bélgica. Durante o mês de setembro, eu

estava no comando da Missão Católica Polonesa, entre os mineiros, perto de Charleroi. Foi uma
experiência muito proveitosa. Para a primeira vez que visitei uma mina de carvão e pude aprender

sobre o trabalho duro dos mineiros. Ele visitou as famílias dos imigrantes poloneses, e eu me
encontrei com os jovens e as crianças, sempre recebidos com gentileza e cordialidade, como
quando eu estava na Solvay.

A figura de São João Maria Vianney

No caminho de volta da Bélgica para a Roma, eu tive a sorte de morar em Ars. Era o fim de

outubro de 1947, o Domingo de Cristo-Rei. Com grande emoção, visitou a antiga igreja onde São
João Maria Vianney confessou, ensinou catecismo e homilias de pregação. Foi para mim uma

experiência inesquecível. Desde que o seminário tinha ficado impressionado com a figura do Santo
Cura d'Ars, especialmente lendo sua biografia de Dom Trochu. São João Maria Vianney
especialmente surpreendente, pois reflete o poder da graça no trabalho na pobreza humana.

Impressionou-me profundamente, em particular, o seu serviço heróico no confessionário. Este
humilde padre que confessou mais de dez horas por dia, comendo pouco e dedicar algumas horas

para descansar, tinha conseguido, em um período difícil histórica, causando uma espécie de
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revolução espiritual na França e fora dela. Milhares de pessoas passaram por Ars e ajoelhou-se no

confessionário. No meio do secularismo e do anticlericalismo do século XIX, o seu testemunho é
um evento verdadeiramente revolucionário.

Do encontro com a sua figura chegou à convicção de que o sacerdote executa uma parte essencial

de sua missão no confessionário, através dele será "tornar-se prisioneiro do confessionário". Muitas
vezes, confessando em Niegowic, na minha primeira paróquia, em seguida, em Cracóvia, no

pensamento de volta a esta experiência inesquecível. Eu sempre tentei manter o vínculo com o
confessionário, tanto para o trabalho científico em Cracóvia, confessando especialmente na Basílica
da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria, como agora, em Roma, ainda que de quase

simbólico, retornando a cada ano para o confessionário sexta-feira, na Basílica de São Pedro.

Um "obrigado" sincero

Não posso concluir estas considerações sem expressa um agradecimento de coração a todos os
componentes do Colégio Belga em Roma, os superiores e colegas de então, muitos dos quais já

morreram, incluindo o Reitor, P. Maximilien de Furstenberg, mais tarde cardeal. Como podemos
esquecer, durante o conclave, em 1978, o cardeal de Furstenberg, em um ponto, eu disse estas
significativas palavras: Dominus et vocat adest você . Era como uma alusão misteriosa para a

culminação de sua obra formativa, comer Reitor belga do Colégio, em nome do meu sacerdócio.

O retorno para a Polônia

No início de julho 1948 defendeu sua tese de doutorado na Angelicum e imediatamente depois
parti para a Polônia. Eu mencionei antes que nos dois anos da Cidade Eterna tinha "aprendido"
intensamente Roma: as catacumbas de Roma, a Roma dos mártires, a Roma de Pedro e Paulo, a

Roma dos confessores. Eu voltar muitas vezes para aqueles anos quando a memória está cheia de
emoção. Voltando carregava comigo não só uma maior riqueza de cultura teológica, mas também.

meu sacerdócio consolidação e aprofundamento da minha visão da Igreja. Esse período de intenso
estudo junto dos túmulos dos Apóstolos tinha me dado muito de todos os pontos de vista.

Certamente poderia acrescentar muitos mais detalhes sobre esta experiência decisiva. Prefiro, no
entanto, resumir tudo dizendo que Roma foi enriquecido meu sacerdócio com uma dimensão
europeia e universal. Retornando de Roma de Cracóvia, com um sentido de universalidade da

missão sacerdotal, que magistralmente expresso pelo Concílio Vaticano II, especialmente na
Constituição Dogmática sobre a Igreja Lumen Gentium . Não só o bispo, mas cada sacerdote

deve viver aplicação em toda a Igreja e se sentir de alguma forma responsável por ele.

VI 

Niegowic: uma paróquia rural

Pouco depois de chegar em Cracóvia, na Cúria Metropolitana encontrou o "destino'', chamado
primeiro " aplikata "  . Arcebispo foi, então, em Roma, mas eu tinha deixado uma decisão por

escrito. alegremente aceitou o cargo. imediatamente me informou de como alcance Niegowic e eu
preocupado sobre estar lá no dia marcado. passou de Cracóvia para Gdów de ônibus, a partir daí

tomei um vagão Marszowice camponês no campo e, em seguida, me aconselhou a andar a pé por
um corte curto através dos campos. podia ver à distância o Niegowic igreja. era tempo de colheita.
andou entre os campos de trigo com as colheitas em parte e em parte ainda voando. Quando

finalmente chegou ao território da freguesia de Niegowic, ajoelhou-se e beijou o chão. tinha
aprendido este gesto de San Juan María Viarmey. parou na igreja diante do Santíssimo

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
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Sacramento, depois fui para o pároco, Rev. Kazimierz Buzala, arcipreste de Niegowic

Niepolomice e pastor, que me recebeu muito cordialmente e depois de uma breve conversa
mostrou-me o vigário quarto.

Assim começou o trabalho pastoral na minha paróquia em primeiro lugar. Durou um ano e consistiu

das funções típicas de um vigário e professor de religião. Ele confiava em mim cinco escolas de
ensino fundamental no campo, fora da Niegowic paróquia. Eles me levaram em um carro pequeno

ou o buggy. Lembro-me da bondade dos professores e paroquianos. Os grupos eram muito
diferentes um do outro: alguns bem-comportado e calmo, outros muito animada. Ainda hoje

Acontece que eu sou o meu pensamento ao silêncio recolhido em sala de aula, quando, durante a
Quaresma, falou da Paixão do Senhor.

Nessa altura, a paróquia de Niegowic preparado para a celebração do quinquagésimo aniversário

da ordenação sacerdotal do pastor. Como a antiga igreja era já insuficiente para as necessidades
pastorais, paroquianos decidiu que o mais belo presente para o aniversário seria a construção de

um novo templo. Mas foi logo mudou-se de que a comunidade agradável.

Em S. Floriano em Cracóvia

Na verdade, depois de um ano, fui designado para a paróquia de São Floriano em Cracóvia. O

pastor, o bispo Tadeusz Kurowski, encomendou-me catequese nas séries superiores da escola e
do trabalho pastoral entre os estudantes universitários. Campus ministério Cracóvia foi então

centrado na igreja de Santa Ana, mas com o desenvolvimento de novas faculdades sentiu a
necessidade de criar uma nova casa apenas na paróquia de São Floriano. Comecei lá conferências

para estudantes universitários, a quinta-feira e já havia tentado todos os problemas fundamentais da
existência de Deus e da espiritualidade da alma humana, os temas de impacto particular no

contexto do ateísmo militante do regime comunista em si.

Trabalho científico

Durante as férias de 1951, após dois anos de trabalho na paróquia de São Floriano, Dom Eugênio

Baziak, que sucedeu no governo da Arquidiocese de Cracóvia Cardeal Sapieha, dirigiu-me para o
trabalho científico. Eu deveria me preparar para possibilitar o ensino público de ética e teologia

moral. Isso representou uma redução do trabalho pastoral, tão querida para mim. Foi difícil, mas
desde então eu me preocupei que não a dedicação ao estudo científico de teologia e filosofia
induzir-me a "esquecer'' para ser padre, mas deve estar me ajudando mais e mais.

VII 
OBRIGADO EST IGREJA como na Polônia !

Neste testemunho eu tenho que retirar-se para expressar minha gratidão a toda a Igreja polonesa,
dentro do qual naci6 e amadureceu meu sacerdócio. É uma igreja com uma antiga herança de fé,
uma igreja que tem gerado ao longo dos santos muitos séculos e abençoado, e tem o compromisso

de patrocinar dois bispos santos e mártires, e Stanislaw Wojciech. Igreja é profundamente unidos o
povo e sua cultura, a Igreja sempre defendeu e defendeu o povo, especialmente nos momentos

trágicos de sua história. É também uma Igreja neste século foi duramente provada: teve de sustentar
uma luta dramática pela sobrevivência contra dois sistemas totalitários: contra o regime inspirado

pela ideologia nazista durante a Segunda Guerra Mundial e, mais tarde, durante as longas décadas
de a guerra contra a ditadura comunista e do ateísmo militante.
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Em ambos os testes, saiu vitorioso, graças ao sacrifício de bispos, sacerdotes e leigos muitas,

graças à família polaca "fortes em Deus." Entre os bispos da figura de guerra devo mencionar
Príncipe Metropolitana inabalável de Cracóvia, Adam Stefan Sapieha, e as do período pós-guerra,

a figura do Servo de Deus Cardeal Stefan Wyszynski. É uma Igreja que tenha defendido o homem,
a sua dignidade e os seus direitos fundamentais, uma igreja que tem lutado bravamente pelo direito

dos fiéis de professar a sua fé. A Igreja extraordinariamente dinâmico, apesar das dificuldades e
obstáculos que estavam no caminho.

Neste clima espiritual intensa estava desenvolvendo meu sacerdote e bispo misi6n. Eu conheci, por

assim dizer, de dentro, os dois sistemas totalitários que têm tragicamente marcados nosso século: o
nazismo, por um lado, com os horrores da guerra e os campos de concentração, e do comunismo,

por outro, com a sua regime de opressão e do terror. É fácil de compreender o meu sentimento
pela dignidade de cada pessoa humana e de respeito pelos seus direitos, a começar pelo direito à

vida. É uma sensibilidade que foi formada nos primeiros anos de sacerdócio e estabeleceu-se ao
longo do tempo. Também é fácil de entender a minha preocupação para a família e juventude: tudo
isso tem crescido organicamente me através dessas experiências dramáticas.

O Presbitério de Cracóvia

No qüinquagésimo aniversário da minha ordenação eu ir com o pensamento de uma maneira

especial para o clero da Igreja de Cracóvia, que eu era um membro como sacerdote-chefe e
depois como Arcebispo. Lembrei de tantas figuras eminentes de padres e vigários. Seria muito
tempo para enumerá-los todos, um por um. Muitos deles se juntaram a mim e juntar-me laços de

amizade sincera. Exemplos de sua santidade e zelo pastoral para mim tem sido muito edificante.
Sem dúvida teve uma profunda influência sobre o meu sacerdócio. Com eles aprendi o que

realmente significa ser um pastor.

Estou profundamente convencido de que o papel dos sacerdotes diocesanos tem na vida pessoal

de cada sacerdote. A comunidade de sacerdotes, com base em uma verdadeira fraternidade
sacramental, é um ambiente de primordial importância para a formação espiritual e pastoral. O
sacerdote, em princípio, não pode fazer sem ele. Ele ajuda você a crescer em santidade e é uma

dificuldade de apoio seguros. Como não manifestar, por ocasião do meu Jubileu de Ouro, a minha
gratidão aos sacerdotes da Arquidiocese de Cracóvia, por sua contribuição ao meu sacerdócio?

O dom dos leigos

Esses dias eu também acho que de todos os leigos que o Senhor me fez encontrar a minha missão
como sacerdote e bispo. Eles têm sido para mim um presente original, por que não cesso de dar

graças à Providência. Eles são tão numerosas que é impossível mencioná-los pelo nome, mas levar
todos vocês no meu coração, porque cada um deles tem oferecido sua contribuição para a

realização do meu sacerdócio. Em uma maneira de eu ter mostrado o caminho, ajudando-me a
compreender melhor o meu ministério e vivê-la plenamente. Na verdade, os contatos freqüentes

com os leigos sempre beneficiaram. Entre eles estavam os trabalhadores, homens simples
dedicados à cultura e à arte, grandes cientistas. A partir desses encontros cordiais amizades
nasceram, muitos dos quais ainda permanecem. Graças a eles a minha acção pastoral aumentou,

superando barreiras e entrar ambientes que de outra forma teria sido muito difícil de alcançar.

Na verdade, eu sempre acompanhou a profunda consciência da urgência do apostolado dos leigos

na Igreja. Quando o Concílio Vaticano II falou da vocação e missão dos leigos na Igreja e no
mundo, senti uma grande alegria: o que o Concílio ensinou respondeu às convicções que guiaram
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minha ação desde os primeiros anos do meu ministério .

VIII 
? QUI PT é o padre ?

Neste testemunho pessoal eu não posso limitar-me a recordar os acontecimentos e as pessoas, mas
poderia ir mais longe para olhar mais profundamente, e para examinar o mistério que por 50 anos

comigo e me rodeia.

O que significa ser sacerdote? De acordo com São Paulo significa, acima de tudo, ser
administrador dos mistérios de Deus ", servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus.

Ainda assim, depois de tudo o que é exigido dos administradores é que sejam fiéis'' ( 1 Cor 4 ., 1-
2) "Admin" não pode ser substituído por qualquer outro é baseado profundamente no Evangelho:.

recordar a parábola dos fiéis e do administrador infiel (cf. Lc 12, 41-48) administrador não é. o
proprietário, mas aquele que o proprietário confiou a sua propriedade para gerenciá-los com

justiça e responsabilidade. precisamente por isso que Cristo, o sacerdote recebe bens de salvação
para distribuição entre as pessoas, devido a que é enviado. Este é o bens de fé., o sacerdote,
portanto, é o homem da Palavra de Deus, o homem do sacramento, o homem do mistério "da fé.''

Através da fé acessa ativos invisíveis que são a herança da Redenção do mundo realizada pelo
Filho de Deus. Ninguém pode ser considerado "dono'' desses bens. Destinatários Todos. O

sacerdote, no entanto, tem a tarefa de gerenciá-los em virtude do que Cristo estabeleceu.

Admirabile commercium!

A vocação sacerdotal é um mistério. É o mistério de um "admirável intercâmbio" - commercium

admirabile - entre Deus eo homem. Isto oferece a sua humanidade de Cristo, para que Ele possa
usá-lo como um instrumento de salvação, quase fazendo este homem um outro eu. Falha em

perceber o mistério desta "troca" não entende como isso pode acontecer que um jovem, ao ouvir a
palavra'' siga-me'', chega a dar tudo por Cristo, na certeza de que desta forma a sua personalidade

humana vai ser plenamente realizados.

Existe no mundo uma maior consciência de nossa humanidade que podemos representar cada dia ,
in persona Christi o sacrifício redentor, a mesma que Cristo realizou na Cruz? Neste sacrifício,

por um lado, está presente no Mistério mais profundo trinitária mesmo, e o outro é como
"recapitulado todo o universo criado'' (cf. Ef 1, 10). A Eucaristia é também realizado para fornecer

"on o altar da terra inteira de trabalho e sofrimento do mundo'', como uma bela expressão de
Teilhard de Chardin. É por isso que, em ação de graças depois da Missa, também recitou a

Canção dos três filhos do Antigo Testamento: omnia opera Domini Domino Benedicite ... De fato,
na Eucaristia todas as criaturas visíveis e invisíveis, e em particular o homem, graças a Deus como
Criador e Pai e abençoado pelas palavras e gestos de Cristo, Filho de Deus.

Sacerdote e Eucaristia

"Eu te agradeço, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios

e entendidos e as revelaste aos pouco (...) Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e quem
é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar'' ( Lc 10, 21-22). estas palavras
do Evangelho de Lucas, introduzindo-nos à intimidade do mistério de Cristo, vai ajudar-nos

também para o mistério da Eucaristia. Aqui o Filho com o Pai, Ele, o único que conhece o Pai, ele
oferece o sacrifício de si mesmo para a humanidade e para toda a criação. Nos resultados

Eucaristia de Cristo ao Pai tudo o que Ele vem. foi realizada e uma justiça criatura profundo
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mistério para o homem Criador. deve honrar a oferta Criador em ação de graças e louvor, tudo o
que ele recebeu. Um homem não pode perder o sentido do da dívida, que só ele, entre todas as

outras realidades terrenas, pode reconhecer e resolver como uma criatura feita à imagem e
semelhança de Deus. Enquanto isso, considerando a sua criatura limites e do pecado que marca-lo,
o homem não seria capaz realizar este ato de justiça para com o Criador, se não o próprio Cristo,

consubstancial com o Pai, Filho e verdadeiro homem, para empreender esta iniciativa Eucaristia.

O sacerdócio, em suas raízes, é o sacerdócio de Cristo. É Ele quem dá a Deus o Pai o sacrifício de

si mesmo, de sua carne e sangue, e abate justificada aos olhos do Pai para toda a humanidade e
toda a criação indiretamente. O sacerdote celebrar a Eucaristia todos os dias, no coração deste

mistério. Assim, a celebração da Eucaristia é, para ele, o momento mais importante e sagrada do
dia e no centro de sua vida.

In persona Christi

As palavras repetidas no final do Prefácio - "Bendito o que vem em nome do Senhor ...'' - levar a
dramáticos acontecimentos do Domingo de Ramos Cristo vai a Jerusalém para enfrentar o

sacrifício sangrento de Sexta-feira Santa Mas.. . dia anterior, durante a Última Ceia, instituiu o
sacramento do sacrifício recita sobre o pão e vinho sobre as palavras da consagração: "Isto é o
meu corpo que é dado por vós (...) Este é o cálice do meu Sangue da nova e eterna aliança,

que é derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de
mim'' .

O "celebração"? Sabemos que esta palavra deve ser dada uma forte sensação de que vai além de
mera memória histórica. Estamos no fim do "memorial" Bíblia, que torna presente o próprio evento.

É memória-presença! O segredo deste milagre é a ação do Espírito Santo, enquanto o sacerdote
invoca estende as mãos sobre os dons do pão e do vinho: "santificai estes dons com o
derramamento do seu Espírito, para que se torne para nós o Corpo eo Sangue de Jesus Cristo,

nosso Senhor. " Assim, não só o sacerdote recorda os acontecimentos da Paixão, Morte e
Ressurreição de Cristo, mas o Espírito Santo faz com que estas são feitas no altar através do

ministério do sacerdote. Isso realmente age in persona Christi . O que Cristo fez no altar da Cruz,
e que anteriormente estabelecido como um sacramento na Última Ceia, o sacerdote renova o

poder do Espírito Santo. Neste momento, o sacerdote é tão envolvido pelo poder do Espírito
Santo e as palavras ditas adquirir tão eficazes como as pronunciadas por Cristo na Última Ceia.

Mysterium Fidei

Durante a Santa Missa, após a transubstanciação, o sacerdote pronuncia as palavras: Mysterium
fide i , Mistério da fé! Essas palavras, obviamente, referem-se a Eucaristia. Mas de certa forma,

também sobre o sacerdócio. Não há Eucaristia sem sacerdócio, como sacerdócio sem Eucaristia.
Não só o sacerdócio ministerial está intimamente ligada à Eucaristia, mas também o sacerdócio
comum de todos os batizados está enraizada neste mistério. Nas palavras do celebrante os fiéis

respondem: "Cristo morreu, Cristo ressuscitou, vem Senhor Jesus'' Participar no sacrifício
eucarístico serem testemunhas de Cristo crucificado e ressuscitado, comprometendo-se a viver a

sua tríplice missão como Sacerdote. profeta e rei de que são investidos no Batismo, como lembra o
Concílio Vaticano II.

O sacerdote, como administrador dos mistérios de Deus'' ", está a serviço do sacerdócio comum
dos fiéis. Foi ele quem, anunciando a Palavra e celebrar os sacramentos, sobretudo a Eucaristia, é
cada vez mais consciente de todo o Povo Deus a sua participação no sacerdócio de Cristo,
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enquanto se move para realizar plenamente, quando, após a transubstanciação, a expressão
ressoa:. Mysterium fidei , todos são convidados a perceber a profundidade particular existencial

deste anúncio, com referência o mistério de Cristo, a Eucaristia e do sacerdócio.

Não é possível encontrar aqui, talvez a sua mais profunda motivação a mesma vocação sacerdotal?

Uma motivação que está totalmente presente no momento da ordenação, mas à espera de ser
internalizadas e aprofundados ao longo de toda a existência. Só assim o sacerdote pode descobrir
em profundidade a grande riqueza que lhe foi confiada. Cinqüenta anos depois da minha

ordenação, posso dizer que o significado do sacerdócio redescobre-se cada vez mais no
Mysterium fidei . Esta é a grandeza do dom do sacerdócio e também é uma medida da resposta

exigido por tal dom. O presente é sempre maior! E é bonito assim. É maravilhoso que um homem
pode dizer que nunca foi totalmente respondido ao presente. É um dom e uma tarefa: Sempre! A

consciência de que isso é crucial para viver plenamente seu sacerdócio.

Cristo, Sacerdote e Vítima

Através da Ladainha tinha costume de recitar o seminário de Cracóvia, especialmente na véspera

da ordenação ao sacerdócio, eu sempre tomei a verdade sobre o sacerdócio de Cristo. Refiro-me
à Ladainha de Jesus Sacerdote e Vítima Cristo. Que pensamentos profundos provocou em mim!

No sacrifício da cruz, representado e atualizado em cada Eucaristia, Cristo oferece-se para a
salvação do mundo. Litánicas invocações vagar os vários aspectos do mistério. Lembro-me do
simbolismo evocativo das imagens bíblicas estão interligados. Venho para os lábios na América,

como eu recitado no seminário e depois de tantas vezes nos anos seguintes:

Jesu, Sacerdos Vítima et, 

Jesu, Sacerdos in aeternum secundum ordinem Melquisedec, ... 
Jesu, ex hominibus assumpte Pontifex, 

Jesu, Pontifex constitui hominibus pro ... 
Jesu, Pontifex futurorum bonorum, ... 
Jesus, Pontifex fidelis et Misericors , ... 

Jesu, Pontifex et qui dilexisti lavisti-nos a nós otimista peccatis tuo, ... 
Jesu, Pontifex qui tradidisti temetipsum oblationem Deo et hostiam, ... 

Jesu, Host Sancta et Imaculada, ... 
Anfitrião Jesu, em Habemus qua fiduciam et ad Deum, accessum ... 

Jesu, o Host vivens em toda a eternidade.

(EI texto completo da Ladainha está no apêndice)

Muita riqueza teológica é nestas expressões! Ladainha está profundamente baseada nas Escrituras,

especialmente na Carta aos Hebreus. É o suficiente para reler esta passagem: "Cristo como sumo
sacerdote dos bens futuros, (...) entrou no santuário uma vez por todas, não com o sangue de

bodes e de bezerros, mas com o seu próprio sangue, tendo obtido uma redenção eterna . Pois se o
sangue de carneiros e de touros (...) santifica aspersão de contaminaram a purificação da carne,
quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo a si mesmo sem
mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo! " (

Hb 9, 11-14). Cristo é um sacerdote, porque ele é o Redentor do mundo. No mistério da
Redenção cai o sacerdócio de todos os sacerdotes. Esta verdade sobre a redenção e do Redentor
está enraizada no centro da minha consciência, me acompanhou em todos estes anos, tem
permeado toda a minha experiência pastoral e me mostrou conteúdo sempre novo.
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Nestes 50 anos de vida sacerdotal, percebi que a redenção, o preço a ser pago pelo pecado, traz
também uma descoberta renovada, comer uma "nova criação", tudo o que foi criado: a
redescoberta de homem como pessoa, Deus criou o homem macho e fêmea, a redescoberta, na

sua verdade profunda, de todas as obras de cultura, homem e da civilização, de todas as suas
conquistas e performances criativas. Após a minha eleição como Papa, meu primeiro impulso foi o
de abordar espiritual Cristo Redentor. Assim nasceu a Encíclica Redemptor hominis . Refletindo
sobre este processo ver relação cada vez mais íntima entre a mensagem da encíclica e tudo o que

cai no coração do homem pela participação no sacerdócio de Cristo.

IX 
ser padre hoje

Cinqüenta anos de sacerdócio não são poucos. Muitas coisas aconteceram neste meio século de
história! Novos problemas, novos estilos de vida, novos desafios. Ele vem natural perguntar: o que

significa ser sacerdote hoje, neste cenário em movimento que nos aproximamos do terceiro
milênio?

Não há dúvida de que o padre, com toda a Igreja, caminha com seu tempo, e é ouvinte atento e
benevolente, ainda que crítico e vigilante à medida que amadurece na história. O Conselho tem
mostrado como é possível e necessária renovação autêntica, em plena fidelidade à Palavra de Deus

e à Tradição. Mas, além de renovação pastoral adequada, estou convencido de que o sacerdote
não deve ter nenhum medo de estar "fora do tempo", porque o "hoje" de cada sacerdote humano
está inserido no "hoje" de Cristo Redentor. A maior tarefa para cada sacerdote, a qualquer tempo
todos os dias para descobrir o "hoje" o seu sacerdócio no "hoje" de Cristo, que "hoje" de que fala
a Carta aos Hebreus. Este "hoje" de Cristo está imerso na história, o passado eo futuro do mundo,

de cada homem e de cada sacerdote. "Ontem e hoje, Jesus Cristo é o mesmo, e sempre será'' ( Hb
13:8). Então, se estamos envolvidos com a nossa "'' hoje humana e sacerdotal no" hoje "de Cristo,
não há perigo de ficar no "ontem", atrasado ... Cristo é a medida de todos os tempos. Em seu
"Today" raiz divino-humana e sacerdotal é superar toda a oposição, como discutido anteriormente

entre "tradicionalismo" e "progressismo.''

As aspirações profundas do homem

Se analisarmos as aspirações do homem moderno em relação ao padre ver que, basicamente, é
uma sede na aspiração grandes para Cristo. O resto, você precisa econômico, social e político-
pode pedir muitos outros. O padre pede a Cristo! E tem o direito de esperar, principalmente

através da pregação da Palavra. Sacerdotes, ensina o Concílio ", cujo primeiro dever de anunciar o
Evangelho de Deus'' ( Pré sbyterorum Ordinis , 4). Mas o anúncio de que o homem tende a
encontrar Jesus, especialmente no mistério eucarístico, o coração batendo da Igreja e do
sacerdócio. "o poder de um misterioso e formidável que o sacerdote tem em relação ao Corpo
eucarístico de Cristo. Este é o maior bom administrador da redenção, porque dá ao homem o

Redentor pessoa. Celebrar a Eucaristia é a missão mais sublime e mais sagrado de cada sacerdote.
E para mim, desde os primeiros anos de sacerdócio, a celebração da Eucaristia não é apenas o
dever mais sagrado, mas sobretudo a necessidade mais profunda de alma.

Ministro da Misericórdia

. Como administrador do sacramento da Reconciliação, o sacerdote cumpre o mandato de Cristo

aos Apóstolos depois da sua ressurreição: "Recebei o Espírito Santo perdoar os pecados de
alguém, eles estão perdoados, aqueles quem os retiverdes, são retidos'' ( Jo 20, 22-23). sacerdote

http://www.vatican.va/edocs/ESL0038/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_sp.html
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é testemunha e instrumento da misericórdia divina! Quão importante é a vida de serviço no
confessionário! Precisamente no confessionário é realizado mais plenamente a sua paternidade
espiritual. Na sacerdote, cada confessional se torna testemunha das grandes maravilhas do trabalho
misericórdia divina na alma que aceita a graça da conversão. precisa, no entanto, que cada
sacerdote a serviço dos irmãos no confessionário com a mesma experiência essa misericórdia de

Deus através da confissão própria direção periodicamente e espiritual.

Gerente dos mistérios divinos, o padre é uma testemunha especial do Mundo Invisível. Na verdade,
ele é invisível e administrador de bens incomensuráveis pertencentes ao espiritual e sobrenatural.

Um homem em contato com Deus

Como o administrador de tais bens, o padre está em contato permanente com a santidade especial

de Deus. "Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus de poder! Céu e terra estão cheios de vossa
glória.'' A majestade de Deus é a beleza da santidade. Sacerdócio no homem é elevado para o
campo como desta santidade, de alguma forma, alcançar as alturas, onde uma vez o profeta Isaías
foi introduzido E justamente esta visão profética ecoa a liturgia eucarística:. Sanctus, Sanctus,

Sanctus Dominus Deus Sabaoth Plenipotenciário sunt et Caeli Terra. Tua glória. Hosana in
excelsis .

Ao mesmo tempo, o sacerdote vive a cada dia, de forma contínua em declínio santidade de Deus
ao homem: Benedictus . qui em nomine Domini venit Com estas palavras, as multidões de
Jerusalém gritou para Cristo, que veio para a cidade para oferecer o sacrifício para a redenção do

mundo. Santidade transcendente de alguma forma "mundo exterior" torna-se a santidade em Cristo
"no mundo". É a santidade do mistério pascal.

Ligue para a santidade

Em contato com a santidade de Deus, o sacerdote deve se tornar santo. Seu próprio ministério se
compromete a um modo de vida inspirado pelo radicalismo evangélico. Isso explica por que uma

forma especial deve reviver o espírito dos conselhos evangélicos de castidade, pobreza e
obediência. Nesta perspectiva, entende a conveniência especial do celibato. Isto levanta a
necessidade especial de oração em sua vida: molas de oração da santidade de Deus e ao mesmo
tempo é a resposta para essa santidade. Eu escrevi em uma ocasião: Oração'' faz com que o padre
eo padre é feito através da oração''. Sim, o sacerdote deve ser antes de tudo um homem de

oração, convencido de que o tempo dedicado ao encontro íntimo com Deus é sempre o melhor
empregado, porque, além de ajudá-lo, ele ajuda seu trabalho apostólico. Se o Concílio Vaticano II
fala da vocação universal à santidade, no caso do sacerdote deve falar de uma especial vocação
para a santidade. Cristo precisa de sacerdotes santos! O mundo de hoje exige sacerdotes santos!

Somente um santo sacerdote pode ser, em um mundo cada vez mais secularizado testemunha,
transparente de Cristo e do seu Evangelho. Só então os homens sacerdote guia e mestre de
santidade. Os homens, especialmente os jovens, e esperar um guia. O sacerdote pode ser um guia
e professor, na medida em que é um autêntico testemunho!

A cura de almas

Na minha longa experiência, através de tais situações diversas, eu ancorado na crença de que
somente a partir do campo de santidade sacerdotal pode desenvolver pastoral eficaz, uma "cura de
almas" verdadeiro. O verdadeiro segredo do sucesso é a meios materiais pastorais, e muito menos
na riqueza da mídia ".'' As frutas duráveis esforços pastorais nascidas da santidade do padre. Esta é
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a sua fundação! Curso são indispensáveis estudos, de formação e atualização, em suma.
preparação adequada que lhes permitam perceber e definir prioridades de emergência pastorais.

entanto, pode-se argumentar que as prioridades também dependem das circunstâncias, e que cada
sacerdote deve esclarecê-los vivê-las de acordo com o seu bispo e em harmonia com as diretrizes
da Igreja universal. Na minha vida eu encontrei estas prioridades no apostolado dos leigos,
especialmente ministério tão familiar no campo que eles me ajudaram lay- no atendimento de jovens
e intenso diálogo com o mundo da ciência e da cultura. Tudo isso se reflete na minha atividade

científica e literária. surgiu e Amor e Responsabilidade do estudo e, entre outras coisas, um trabalho
Literatura: Oficina O ourives, com a legenda Meditações sobre o Sacramento do Matrimônio.

É hoje uma atenção prioritária inescapável preferencial com os pobres, os marginalizados e os
migrantes. Para eles, o sacerdote deve ser realmente um "pai". Certamente, o material é essencial,
como o oferecido pela tecnologia. No entanto, o segredo é sempre a vida de santidade do

sacerdote expressa na oração e na meditação, no espírito de sacrifício e zelo missionário. Quando
penso nos anos do meu ministério pastoral como sacerdote e como bispo, mais eu acredito que a
verdadeira e fundamental que é isso.

Homem da Palavra

Já me referi ao fato de que para ser verdade do guia comunidade, o mordomo fiel dos mistérios de
Deus, o sacerdote é chamado a ser um homem da palavra de Deus, generoso e incansável
evangelizador. Hoje, diante da imensa tarefa de evangelização "novo'', isso é ainda mais urgente.

Depois de tantos anos de ministério da Palavra, especialmente como eu já vi peregrino Papa em
todos os cantos do mundo, deve dedicar alguma atenção a esta dimensão da vida sacerdotal. Um

exigente dimensão porque as pessoas hoje esperam que o sacerdote antes da palavra "anunciou" a
palavra "vida". O sacerdote deve "viver a Palavra.'' Ao mesmo tempo, ele também deve se esforçar
para ser intelectualmente preparado para saber o completamente e efetivamente proclamar. Na
nossa idade, caracterizado por um alto nível de especialização em quase todos os setores da
formação de vida intelectual, é muito importante. Isso permite que o diálogo intenso e pensamento

contemporâneo criativo. humanista e estudos filosóficos e conhecimento da teologia são as
maneiras de alcançar essa formação intelectual, que deve ser aprofundado ao longo . vida O
estudo, a ser verdadeiramente formativa, precisa sempre ser acompanhada de oração, meditação,
o apelo dos dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade

eo temor de Deus. Aquino explica como, com os dons do Espírito Santo, o corpo espiritual do
homem tudo se torna sensível à luz de Deus, a luz do conhecimento e inspiração do amor. "o apelo
os dons do Espírito Santo tem estado comigo desde a minha juventude e eu permanecer fiel a ela
agora.

Aprofundamento científico

Na verdade, como São Tomás ensina o mesmo, "o conhecimento infundido" o, que é o resultado
de uma intervenção especial do Espírito Santo, não se eximem da obrigação de adquirir o
"conhecimento adquirido".

Tanto quanto eu estou preocupado, como eu disse antes, imediatamente depois da ordenação, fui
enviado a Roma para aperfeiçoar os estudos. Mais tarde, por decisão do meu bispo, eu tive que

lidar com a ciência e professor de ética da Faculdade de Teologia de Cracóvia e na Universidade
Católica de Lublin. O resultado desses estudos foi o doutorado em São João da Cruz e depois a
tese de Max Scheler para a educação gratuita: mais especificamente, sobre a contribuição do
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sistema de ética fenomenológica pode dar para a formação da teologia moral. Eu realmente muito
para esta pesquisa. No meu treino anterior foi enxertado método aristotélico-tomista e
fenomenológica, o que me permitiu levar muitos ensaios criativos neste campo. Eu acho que
especialmente no livro "A pessoa que age assim eu introduzi no personalismo corrente filosófica

contemporânea, cuja pesquisa teve impacto sobre frutos pastorais. Muitas vezes eu acho que
muitas das reflexões amadureceram nesses estudos me ajudar durante as reuniões com as pessoas,
individualmente ou em encontros com as multidões de fiéis apostó1icos ocasião de viagem. Essa
formação no horizonte cultural do personalismo me deu uma consciência mais profunda de como
cada pessoa é única, e eu acho isso é muito importante para cada sacerdote.

O diálogo com o pensamento contemporâneo

Através de reuniões e discussões com os naturalistas, físicos, biólogos e historiadores, aprendi a
apreciar a importância dos outros ramos do conhecimento sobre temas científicos, a partir do qual
você pode obter a verdade com base em perspectivas diferentes. É, portanto, necessário que o
esplendor da verdade - Veritatis Splendor - o acompanha de forma contínua, permitindo que os

homens encontrar, trocar idéias e enriquecer-se mutuamente. Eu trouxe comigo de Cracóvia a
tradição da Roma de jornais interdisciplinares encontros, que acontecem em uma base regular
durante o verão em Castel Gandolfo. Eu tento ser fiel a este bom hábito.

"Labia sacerdotum scientiam custodiant ..."  (cf. Ml 2, 7). Eu gosto de recordar as palavras do

profeta Malaquias, citado na Ladainha de Jesus Cristo Sacerdote e Vítima, porque eles têm um
tipo de valor programático para aqueles que são chamados para ser um ministro da Palavra. Este
deve ser verdadeiro homem de ciência no sentido mais elevado do termo e religiosa. Deve possuir
e transmitir o "conhecimento de Deus" não é apenas um repositório de verdades doutrinárias, mas a
experiência pessoal e viver o mistério, na direção do Evangelho de João, na grande oração

sacerdotal: "Esta é a vida eterna: que eles te conheçam a ti o único Deus verdadeiro, ea ele quem
enviou, Jesus Cristo "(17, 3).

X 
aos confrades

Na conclusão de seu testemunho sobre a minha vocação sacerdotal, quero dirigir a todos os irmãos

no sacerdócio, um e de todos! Faço-o com as palavras de São Pedro: "Irmãos, colocar o nosso
máximo para fortalecer a sua vocação e sua escolha Atuação e nunca vai cair." ( 2 Pedro I, 10).
Ame o seu sacerdócio! Seja fiel até o fim! Sabe ver nele o tesouro do Evangelho para o qual vale a
pena dar tudo (cf. Mt 13, 44).

Em particular, abordar aqueles que vivem um período de dificuldade ou crise de sua vocação. Eu

desejo que este meu testemunho pessoal testemunho de padre e bispo de Roma, que celebra o
Jubileu de Ouro de Ordenação-aid foi para você e um convite aos fiéis. Eu escrevi este
pensamento de cada um de vocês, abrazándoos todos com oração.

Oculi Pupilla

Também pensei em tantos jovens seminaristas que se preparam para o sacerdócio. Quantas vezes

um bispo vai com a mente eo coração para o seminário! Este é o primeiro objeto de suas
preocupações. Diz-se que o seminário é para um bispo a "menina dos olhos". Ele defende que os
alunos de seus olhos, porque você pode ver. Assim, em certo sentido, o bispo vê sua Igreja através
do seminário de vocações sacerdotais, porque depende muito da vida da Igreja. A graça de muitas
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e santas vocações sacerdotais permite olhar com confiança para a futura missão.

Digo isso com base nos muitos anos de minha experiência episcopal. Fui nomeado bispo 12 anos

depois da minha ordenação: grande parte dos últimos 50 anos tem sido precisamente marcada pela
preocupação com as vocações. O bispo é uma grande alegria quando o Senhor dá às vocações de
sua igreja, a sua falta, no entanto, causa preocupação e ansiedade. O Senhor Jesus comparou esta
preocupação para o Reaper: ". A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos Rogai ao

Senhor da messe para que envie trabalhadores para a sua messe" ( Mt 9, 37).

Deo Gratias!

Eu não posso concluir estas reflexões, no ano de meu jubileu de ouro de sacerdócio sem expressar
ao Senhor da colheita a mais profunda gratidão pelo dom da vocação, pela graça do sacerdócio,
as vocações sacerdotais no mundo. Eu faço isso em união com todos os bispos, que partilham a

mesma preocupação pelas vocações e sentir a mesma alegria quando seu número aumenta. Graças
a Deus, está em processo de superação de uma certa crise de vocações sacerdotais na Igreja.
Cada novo sacerdote traz uma bênção especial: ". Bendito o que vem em nome do Senhor'' Na
verdade, é o próprio Cristo que vem em cada sacerdote Se San Cipriano disse que o cristão é."
Outro Cristo "-Christianus alter Christus - mais do que você pode dizer: Sacerdos alter Christus.

Que Deus mantenha nos sacerdotes agradecidos e conscientização consistente do dom recebido, e
inspirar muitos jovens em responder prontamente e generosamente ao seu apelo para entregar sem
reservas para a causa do Evangelho. Isso vai beneficiar os homens e mulheres do nosso tempo,
como na necessidade de sentido e de esperança. Ele se alegra a comunidade cristã, você pode
enfrentar com confiança as incógnitas e os desafios do terceiro milênio já está na mão.

Que a Virgem Maria irá receber este testemunho do meu como uma oferta controlada, para glória
da Santíssima Trindade. Isso torna fecunda nos corações dos irmãos no sacerdócio e muitas
crianças da Igreja. Isso faz com que seja uma semente de fraternidade também para aqueles que,
mesmo sem compartilhar a mesma fé, muitas vezes eu fazer o presente de escuta e de diálogo

sincero.

 

 

AP E CONTEÚDO

Ladainha de Jesus Cristo Sacerdote e Vítima

 

Kyrie, eleison ...... Kyrie, eleison

Christe, eleison ...... Christe, eleison

Kyrie, eleison ...... Kyrie, eleison

Christe, audi nos ...... Christe, audi nos

Christe, Exaudi nós ...... Christe, nós Exaudi
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Caelis Pater, Deus, ...... Miserere nobis

Fili, Redemptor mundi, Deus, ..... Miserere nobis

Sancte Spiritus, Deus, ...... Miserere nobis

Sancta Trinitas, unus Deus, ...... Miserere nobis

Jesu, Sacerdos Vítima et, ...... Miserere nobis

Jesu, Sacerdos in aeternum secundum ordinem Melquisedeque, ..... Miserere nobis

Jesus, Deus misit Sacerdos evangelizare QUEM pauperibus, .... Miserere nobis

Jesu, qui no jantar Novissima Sacerdos formam sacrificii instituisti perennis, ..... Miserere nobis

Jesu, Sacerdos Semper ad interpellandum vivens pro nobis, ..... Miserere nobis

Jesu, Pontifex QUEM Pater et Sancto Spiritu unxit virtute, .... Miserere nobis

Jesu, ex hominibus assumpte Pontifex, ..... Miserere nobis

Jesu, pro hominibus CONSTITUI Pontifex, .... Miserere nobis

Jesu, Pontifex confessionis nostrae, ..... Miserere nobis

Jesu, Pontifex amplioris pRAE Moysi gloriae, .... Miserere nobis

Jesu, Pontifex tabernaculi veri ... Miserere nobis

Jesu, Pontifex futurorum bonorum, ..... Miserere nobis

Jesu, Pontifex Sancte, Innocens et impollute, .... Miserere nobis

Jesu, Misericors Pontifex fidelis et, ..... Miserere nobis

Jesu, Pontifex succense Dei et animarum zelo, ..... Miserere nobis

Jesu, Pontifex em perfecte aeternum, ...... Miserere nobis

Jesu, Pontifex qui por proprium sanguinem caelos penetrasti, ..... Miserere nobis

Jesu, Pontifex qui nobis Viam Novam initiasti, ..... Miserere nobis

Jesu, Pontifex et qui dilexisti lavisti-nos a nós otimista peccatis tuo, ...... Miserere nobis

Jesu, Pontifex qui tradidisti temetipsum oblationem Deo et hostiam, ....... Miserere nobis

Jesu, Host Dei et hominum, ....... Miserere nobis

Jesu, Host Sancta et Imaculada, ...... Miserere nobis

Jesu, Host placabilis, ..... Miserere nobis
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Jesu, Host Pacifica ..... Miserere nobis

Jesu, Host propitiationis et laudis, ..... Miserere nobis

Jesu, Host reconciliationis et pacis, ..... Miserere nobis

Jesu, em qua Habemus Anfitrião fiduciam et ad Deum accessum, ..... Miserere nobis

Jesu, vivens host em toda a eternidade, ...... Miserere nobis

Propitius isso! ...... parce nobis, Iesu

Propitius isso! ..... Exaudi nós, Iesu

Um audacioso em clerum ingressu, ..... nos liberta, Iesu

A peccato sacrilegii ..... nos liberta, Iesu

A incontinentiae espiritualidade, ..... nos liberta, Iesu

A quaestu Turpi, ...... nos liberta, Iesu

Ab omni simoniae labe ...... nos liberta, Iesu

Ab opum ecclesiasticarum indigno dispensatione, ...... nos liberta, Iesu

Ab amore eiusque vanitatum mundi, ....... nos liberta, Iesu

Ab Mysteriorum tuorum indigno celebratione, ....... nos liberta, Iesu

Por aeternum Sacerdotium tuum, ...... nos liberta, Iesu

Por sanctam unctionem, qua a Patre Deo em sacerdotem constitutus é ...... nos liberta, Iesu

Por sacerdotalem spintum tuum, ...... nos liberta, Iesu

Por ministerium illud, Patrem quo tuum Super TERRAM clarificasti, ...... liberta-nos,

Por Iesu cruentam tui ipsius immolationem Semel no cruzamento factam, ...... nos liberta, Iesu

Por sacrificium in idem illud Altari quotidie renovatum, ...... nos liberta, Iesu

Por divinam Illam potestatem, quam em sacerdotibus Tuis invisibiliter exerces, ...... nos liberta, Iesu

Ut Universum ordinem sacerdotalem no sancta religione conservare digneris, ...... Você rogamus,
audi-nos

Pastores ut secundum tuum populo tuo cor providere digneris, ..... Você rogamus, audi-nos

Ut illos spiritus Sacerdotii implere digneris tui, ..... Você rogamus, audi-nos

Ut sacerdotum scientiam lábios custodiant, ...... Você rogamus, audi-nos

Operadores Ut em Messem tuam fideles mittere digneris, ..... Você rogamus, audi-nos
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Ut Fideles Mysteriorum distribuidores tuorum de multiplicar digneris, ..... Você rogamus, audi-nos

Ut eis perseverantem em Tua voluntate famulatum tribuere digneris, ..... Você rogamus, audi-nos

Ut mansuetudinem eis no ministério, em actione sollertiam et constantia subvenção em orationem

digneris, ... Você rogamus, audi-nos

Ut por eos sanctissimi localizar Sacramenti cultum irá promover digneris, ...... Você rogamus, audi-
nos

Tibi ut qui bene ministraverunt, em gaudium tuum suscipere digneris, ...... Você rogamus, audi-nos

Agnus Dei, qui Tollis peccata mundi, ...... parce nobis, Domine

Agnus Dei, qui Tollis peccata mundi, ...... Exaudi-nos, Domine

Agnus Dei, qui Tollis peccata mundi, ...... Miserere nobis, Domine

Jesu, Sacerdos, ...... audi-nos

Jesu, Sacerdos, ...... Exaudi nós.

Oremus

Tuae Ecclesiae, dEUS, Custódio et sanctificator, criado em eA por Spiritum tuum Mysteriorum
distribuidores adequados da sanctorum fideles, o ministério eorum ut christiana exemplo a plebe em
Viam salutis dirigatur protegente você. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Deus, qui et ieiunantibus discipulis ministrantibus segregari iussisti Saulum et Barnabam em opus ad
quod assumpseras eos, nunc Adesto tuae oranti Ecclesiae, et tu, omnium qui corda Nosti, ostende

Quos elegeris em ministerium. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
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