
Z A R Z Ą D Z E N I E

Bardzo proszę, aby w niedzielę 24 sierpnia 2014 roku (lub w następną) po głównej 
Mszy  św.,  w  każdej  parafii  Archidiecezji  Warmińskiej,  odprawić  Nabożeństwo 
Eucharystyczne o Powołania według poniżej podanego wzoru. Można także wykorzystać w 
czasie Mszy św. zamieszczoną Modlitwę Wiernych.

Zachęcam kapłanów i wiernych naszej Archidiecezji do stałej modlitwy o powołania.

  + Wojciech Ziemba
Arcybiskup Metropolita Warmiński

NABOŻENSTWO EUCHARYSTYCZNE O POWOŁANIA 

Pieśń na wystawienie: O Zbawcza Hostio

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Panie  Jezu  Chryste,  obecny  wśród  nas  pod  postacią  białego  kawałka  chleba,  Błogosławimy 
Ciebie  za  Twoją  obecność  w  naszym  życiu,  Błogosławimy  Ciebie  za  Twoją  miłość  wobec 
każdego z nas i w tej modlitwie, w tym czasie obecności przy Tobie pragniemy Cię uwielbiać:

MODLITWA UWIELBIENIA:
Stajemy dziś przed Tobą Panie, aby oddawać Tobie chwałę:
• uwielbiamy Cię za to, że Jesteś — uwielbiamy Cię Panie
• uwielbiamy Cię za Twoją miłość do grzeszników — uwielbiamy Cię Panie
• uwielbiamy Cię za Kościół Święty — uwielbiamy Cię Panie
• uwielbiamy Cię w tym czasie modlitwy — uwielbiamy Cię Panie
• uwielbiamy Cię w Trójcy Świętej — uwielbiamy Cię Panie
• uwielbiamy Cię w darze powołań kapłańskich i zakonnych — uwielbiamy Cię Panie
• uwielbiamy Cię w Twoim Zmartwychwstaniu — uwielbiamy Cię Panie
Teraz Panie chcemy w chwili ciszy uwielbiać Cię w naszym życiu.

MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA:
Panie chcemy wyrazić Tobie naszą wdzięczność. Ty sam uczysz nas postawy dziękczynienia, 
która jest owocem dostrzegania Twojego działania w naszym życiu.
• Dziękujemy Ci za Twoją Miłość – dziękujemy Ci Panie
• Dziękujemy Ci za Papieża Franciszka i naszego Biskupa Wojciecha – dziękujemy Ci Panie
• Dziękujemy Ci za Kościół Święty – dziękujemy Ci Panie
• Dziękujemy Ci za każde powołanie kapłańskie i zakonne – dziękujemy Ci Panie
• Dziękujemy Ci za Twoją śmierć na krzyżu – dziękujemy Ci Panie
• Dziękujemy Ci za ten czas modlitwy – dziękujemy Ci Panie
• Dziękujemy Ci za to, że Jesteś – dziękujemy Ci Panie

Pieśń: Dzięki o Panie…

MODLITWA PROŚBY:
Jezus rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, Proście Pana 
żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 37-38). Panie Jezu Chryste w tym 



czasie pragniemy w sposób szczególny prosić Cię o ten jakże wielki i ważny dar: nowych 
powołań kapłańskich i zakonnych. Sam Panie widzisz jak wielkie żniwo, prosimy daj odwagę 
młodym mężczyznom i kobietom, aby wielkodusznie odpowiedzieli TAK na Twoje wołanie. 
Prosimy Cię za tymi młodymi, którzy są wśród nas i modlą się o dar rozeznania lub o odwagę 
przyjęcia tego daru – przyjdź do ich serc, odbierz im lęk, a tchnij pokój i odwagę, aby ochoczo i 
odważnie odpowiedzieli TAK na Twoje zaproszenie.

Chwila adoracji w ciszy

MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II O NOWE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE:
Dobry Pasterzu naszych dusz, Ty znasz swoje owce i wiesz, jak dotrzeć do serca człowieka. 
Otwórz umysły i serca młodych, którzy szukają i oczekują słowa prawdy dla swego życia, daj 
im odczuć, że tylko w Tajemnicy Wcielenia znajdą pełne światło. Dodaj odwagi tym. którzy 
wiedzą, gdzie szukać prawdy, ale boją się, że Twoje wymagania są zbyt trudne, i porusz ducha 
tych, którzy chcieliby pójść za Tobą, lecz nie umiejąc przezwyciężyć niepewności i strachu, idą 
za innymi głosami i wchodzą na drogi prowadzące donikąd. Ty jesteś Słowem Ojca. Słowem, 
które stwarza i zbawia. Słowem, które oświeca i umacnia serca, przełam swoim Duchem opory i 
wahania niezdecydowanych, daj tym, których powołujesz, odwagę odpowiedzenia z miłością: 
„Oto ja, poślij mnie!”. Amen.

Śpiew na błogosławieństwo: Przed tak wielkim...

Na koniec można odśpiewać „Barkę”.

MODLITWA WIERNYCH

Do Boga, który jest naszym światłem i mocą, zanośmy nasze wspólne prośby i błagania:

1. Módlmy się za naszego papieża Franciszka, arcybiskupa Wojciecha, wszystkich biskupów i 
kapłanów, aby byli dobrymi pasterzami Owczarni Chrystusowej.

2. Módlmy się za rodziny, aby przez swoje życie i szacunek do świętości przyczyniały się do 
budzenia i rozwoju licznych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

3. Módlmy się o nowe, liczne i święte powołaniu do Warmińskiego Seminarium Duchownego w 
Olsztynie. Spraw Panie, aby nie zabrakło robotników na Twoim żniwie.

4.  Módlmy  się  za  nas,  tu  zgromadzonych,  abyśmy  ustawiczną  i  gorącą  modlitwą  wspierali  
powołanych w ich trudzie i pracach. 

Boże,  nasz  Ojcze,  usłysz  błagania  swojego  ludu  i  spraw,  aby  każde  powołanie  zostało 
ochotnie przyjęte, rozwijało się i przynosiło obfity owoc. Przez Chrystusa Pana naszego.  
Amen. 


