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W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 19 czerwca 2009
Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie Roku Kapłańskiego. Z okazji 150.
rocznicy śmierci św. Jan Maria Vianney został wybrany patronem
tego roku. W „Liście” na rozpoczęcie roku kapłańskiego Benedykt
XVI pisze, że ten rok „pragnie przyczynić się do krzewienia zapału
wewnętrznej odnowy wszystkich kapłanów na rzecz silniejszego
i bardziej wyrazistego świadectwa ewangelicznego we współczesnym świecie”. Proboszcz z Ars uważał, że” kapłaństwo to miłość
Serca Jezusowego”. We wspomnianym „Liście” Benedykt XVI
stwierdza, że proboszcz z Ars był niezwykle pokorny , ale jako kapłan świadomy, że jest ogromnym darem dla swoich wiernych i dowodem Bożego miłosierdzia. Rok Kapłański stał się okazją do wydania przez wydawnictwo Bernardinum w Pelplinie „Modlitewnika
za kapłanów”. Jest to ładnie edytorsko wydana książeczka, przeplatana ilustracjami, zawierającymi myśli o kapłanach i kapłaństwie.
Znajdują się w niej różne modlitwy za kapłanów, modlitwy świętych
i błogosławionych za kapłanów, modlitwy papieży za kapłanów,
modlitwy Jana Pawła II i Benedykta XVI o powołania, „Litania do
Chrystusa kapłana i Żertwy”, „Droga Krzyżowa za kapłanów”. Zamieszczona jest „Modlitwa na rok kapłański”, odmawiana każdego
dnia podczas roku kapłańskiego na zakończenie Mszy św. w bazylice
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w Ars, „Modlitwa kapłana z Modlitewnika Rodziny Świętego Pawła”, „Modlitwy do Matki Bożej kapłanów”, „Modlitwa do Ducha
Świętego za kapłanów”, „Dziękczynienie za dar kapłaństwa Jana
Pawła II”. W książeczce tej znajdziemy również modlitwy za kapłanów św. Faustyny Kowalskiej, św. Tereski, Marty Robin, św. Matki
Urszuli Ledóchowskiej, bł. Grignona z Montfort, modlitwa o powołania, której autorem jest Wincenty Pallotti. Książeczka zawiera również
zestawienia dokumentów dla kapłanów i o kapłaństwie. Publikacja
kończy się tekstem medytacji księdza Józefa Maciąga „Jezus prawdziwy” i „Wieczny kapłan” na podstawie fragmentów Ewangelii
św. Łukasza 23, 26-56. Ks. Józef Maciąg stwierdza, że: Śmierć Chrystusa stała się jedyną, skuteczną ofiarą ekspiacyjną , którą on sam
złożył za zbawienie ludzi jako Kapłan Nowego Przymierza.

