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I.

Komunikat Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej
(Do odczytania w niedzielę, 6 czerwca br., we wszystkich kościołach miasta Szczecina)

Dobiega końca Rok Kapłański, ogłoszony 19 czerwca 2009 r. przez papieża
Benedykta XVI. W związku z tym, w najbliższą sobotę 12 czerwca br., we wspomnienie
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, pragniemy zawierzyć wszystkie rodziny
Kapłanów naszej Archidiecezji opiece Maryi, Matki Kapłanów.
Zapraszamy Rodziców Kapłanów na Mszę Świętą, która będzie sprawowana w ich
intencji, a następnie na nabożeństwo, w sobotę, 12 czerwca br. o godz. 18.00,
do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, przy ul. Przyjaciół Żołnierza 45. W trakcie
nabożeństwa zostanie zaprezentowany mało znany obraz Matki Boskiej Kapłańskiej,
namalowany według wskazań, które otrzymała św. s. Faustyna Kowalska. Będzie można
również wysłuchać świadectwa matki kapłana i historii powstania tego obrazu.

II.

Informacje wewnętrzne dla Kapłanów

Zachęcamy wszystkich Księży Proboszczów do zorganizowania w parafii Mszy
Świętej w intencji Rodziców Kapłanów i nabożeństwa. Pomocą może służyć załączona
katecheza „Obraz Matki Boskiej Kapłańskiej”, plik graficzny tego obrazu (.jpg) oraz
poniżej zamieszczone słowa św. s. Faustyny opisujących widzenie Matki Boskiej
Kapłańskiej:
„W jasności wielkiej ujrzałam Matkę Bożą w białej sukni, przepasaną złotym
pasem, a drobne gwiazdki także złote były po całej szacie i rękawy na trójkąt wyłożone
złotem. Płaszcz miała szafirowy lekko zarzucony, na głowie miała lekko zarzucony
przeźroczysty welon, włosy rozpuszczone, ślicznie ułożone i korona ze złota, która miała
w zakończeniach krzyżyki. Na lewym ręku trzymała Dziecię Jezus. Takiej Matki Bożej
jeszcze nie widziałam. Wtem spojrzała na mnie łaskawie i rzekła: jestem Matką Boską
Kapłańską. Wtem Jezusa spuściła z ręki na ziemię, a prawą rękę podniosła w niebo
i rzekła: Boże, błogosław Polsce, błogosław kapłanom. I znów rzekła do mnie: Powiedz to,
coś widziała kapłanom” (Dzienniczek św. s. Faustyny Kowalskiej 1585).
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Załączniki
1) Katecheza s. Sary Tanczuk ZSJM pt. „Obraz Matki Boskiej Kapłańskiej”
2) Plik JPG „Matka Boska Kapłańska”

