
Kapłan 

Sprawił, że stałam się córką Ojca, 

Pokazał, jak dobry jest Bóg 

Przez lata jedna mnie z Bogiem 

Karmił mnie Ciałem i Krwią Pana, dawał czas 

Patrzyłam, jak klęczał przed Bogiem w ciszy –  

Uczył mnie modlitwy. 

Troszczył się jak tata o moje ziemskie sprawy, 

O więź z Jezusem, uzdrowienie serca. 

Pomógł odnaleźć drogę do mojego nowego domu. 

Nazwał dzieckiem zakochanym w Jezusie. 

Był przy mnie. Był wśród przyjaciół. 

Przywiózł tutaj, gdzie spełnia się wola Boga w moim życiu 

Włożył obrączkę zaślubin z Jezusem. 

Ufam, że kiedyś przeprowadzi mnie przez ostatnią bramę, 

                     Dobrze pożegna. 

Dlatego modlę się za każdego z nich –  

jak każda mniszka – życiem moim całym. 
s. Agnieszka, redemptorystka 

Drogi Ojcze!  

Nasza codzienność przeniknięta jest wdzięcznością Bogu za dar każdego 

kapłana, przez którego Bóg udziela się człowiekowi. Wielki Czwartek jest jednak 

dniem szczególnym, w którym wdzięczność za dar kapłaństwa i Eucharystii dotyka 

głęboko serca i przemienia się w błaganie o Twoją świętość.  

Za nami bardzo bolesne miesiące publicznego poniewierania Waszym 

powołaniem. W tym roku chcemy więc z okazji naszych wielkoczwartkowych życzeń 

wyrazić nasz szacunek wobec tego, kim jesteś. 

Każde trudniejsze doświadczenie sprawia, że łatwiej, goręcej lgniemy do 

Jezusowego Krzyża, szukamy swojego miejsca na Jego Krzyżowej Drodze, w Jego 

ranach, w Jego Słowie. Życzymy Ci, by Twoje życie, Twoje serce, Twoje pragnienia 

były nasycone Bogiem, przeniknięte Jego Boskim Miłosierdziem, napełnione Jego 

Świętym Duchem. Niech Jego Pascha będzie Twoją przez to, że pozwolisz Mu 

przechodzić przez Twoje życie. 

Modlimy się, by intymność zjednoczenia z Nim dała Ci odwagę bycia przy 

człowieku, którego Bóg Ci powierza. Odwagę życia na granicy świata widzialnego i 

niewidzialnego. Niech w Twojej osobie te światy się przenikają, abyś stawał się 

dłonią Boga wyciągniętą z darem miłosierdzia ku tym, których trzeba znaleźć, którzy 

sami nie przyjdą, którym trzeba wyjść naprzeciw i pociągnąć ich do bliskości Boga.  

Życzymy Ci, by Twoje życie i świadectwo stało się dla wielu ścieżką powrotu do 

jedności z Jezusem i wspólnotą Kościoła. 

Siostry redemptorystki  
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