
  

 Ojcze spraw, by wśród chrześcijan rozkwita-
ły liczne i święte powołania kapłańskie, które będą 
podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pa-
mięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego 
słowa i sprawowanie sakramentów, przez które  
nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. 
 Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, 
aby byli mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, 
sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawie-
nia świata. Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy 
poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać  
radość z Twojego przebaczenia. 
 Spraw Panie, by Kościół przyjmował z rado-
ścią liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i po-
słuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołania 
do kapłaństwa i do życia konsekrowanego. 
 Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, 
osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych  
w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannic-
two w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa 
naszego Pana. Amen. 
 Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami! 

     
(Benedykt XVI) 

 

 Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź we wszyst-
kich wspólnotach parafialnych powołania do kapłań-
stwa, do diakonatu, do zakonów męskich i żeńskich, 
do życia świeckiego konsekrowanego i misyjnego, 
według potrzeb całego świata - który Ty miłujesz  
i pragniesz zbawić.  
 Tobie powierzamy w szczególności naszą 
wspólnotę parafialną, stwórz w nas duchowy klimat 
pierwszych chrześcijan, abyśmy się stali wieczerni-
kiem modlitwy i pełnego miłości przyjęcia Ducha 
Świętego i Jego darów. Wspieraj naszych pasterzy  
i wszystkie osoby konsekrowane. Kieruj krokami tych, 
którzy wielkodusznie odpowiedzieli na Twoje wezwa-
nie i przygotowują się do święceń albo ślubów opar-
tych na radach ewangelicznych. Wejrzyj miłościwie 
na tylu młodych ludzi dobrze przygotowanych i wezwij 
ich do naśladowania Ciebie. Pomóż im zrozumieć,  
że tylko w Tobie będą mogli w pełni urzeczywistnić 
samych siebie.  
 Zawierzając te wielkie sprawy Twojego Serca 
możnemu pośrednictwu Maryi, która jest Matką  
i Wzorem wszystkich powołań, prosimy Cię o podtrzy-
manie naszej wiary, że Ojciec wysłucha nas, gdy 
modlimy się o to, o co Ty sam nakazałeś nam prosić. 

Amen.  



● Archidiecezjalny apostolat modlitwy jest codzien-

ną modlitwą grupy dwunastu osób (na wzór 12  
Apostołów), w ciągu jednego roku kalendarzowego.  
 

● Każdego dnia, o dowolnej porze i miejscu, każ-

da z 12 osób modli się jedną z modlitw: Ojcze spraw 
… lub Jezu, Dobry Pasterzu… wzbudzając nastę-
pującą intencję modlitwy: prośba o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za powołanych.  
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