
58. Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa                              

i Życia Konsekrowanego 

 

Światowy Dzień Modlitw o powołania po raz pierwszy był obchodzony 12 kwietnia 1964 r. z 

inicjatywy papieża Pawła VI. W polskich diecezjach i parafiach organizowane są w tym 

czasie spotkania modlitewne w intencji powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, a 

także dyskusje i konferencje poświęcone tematowi powołania. 

 

Św. Jan Maria Vianney przypomina: 

„Nie ma złych kapłanów. Są tylko tacy, za których wierni za mało się modlą”. 

„Kiedy chce się zniszczyć religię, zaczyna się od ataków na kapłanów, bo tam, gdzie nie ma 

kapłana, nie ma już ofiary i religii”. 

 

Modlitwa Benedykta XVI w intencji powołań 

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które 

będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez 

głoszenie Jego słowa i sprawowani Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz 

Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i 

żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia 

świata. 

Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać 

radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne 

natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie 

kapłańskie i do życia konsekrowanego. Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby 

konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje 

posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen. 

Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania 

O Jezu, Boski pasterzu, który powołałeś apostołów, aby ich uczynić rybkami dusz, pociągnij 

ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi sługami. Spraw, by 

dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego dobra ustawicznie składasz 

na ołtarzach swoja Ofiarę. 

Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by 

dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i 

ciepło miłości. Spraw, by – odpowiadając na Twoje wołanie – przedłużali, tu na ziemi, Twoja 

misje, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. 

Amen. 

 



MODLITWA ŚW. FAUSTYNY ZA KAPŁANÓW 

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc 

słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. 

Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy 

Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i 

sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia 

Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość 

kapłana – bo Ty wszystko możesz. 

MODLITWA ŚW. TERESY Z LISIEUX O ŚWIĘTOŚĆ KAPŁANÓW 

O Jezu, Wiekuisty, Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twego 

Najświętszego Serca, gdzie nikt nie może im zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich 

namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi 

ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca 

naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego kapłaństwa. Spraw, aby wzrastali w miłości                         

i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata. Wraz z mocą 

przemiany chleba i wina, udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, 

aby wydał obfite owoce. Niech dusze, którym służą, będą dla nich radością i pociechą tu, na 

ziemi, a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen. 

 

MODLITWA AUTORSTWA  BŁ. KS MICHAŁA SOPOĆKI 

„Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz                 

i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł,              

a żaden powołany nie został pominięty. Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś 

przysposobiłeś przez Niego apostołów! Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, 

przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze 

wyników swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz Twojej chwały. Wzbudź                

na nowo w Kościele owego Ducha, którego wylałeś na apostołów! Amen”. 

 

 


