
MODLITWY O POWOŁANIA  

I ZA POWOŁANYCH 

 

MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II ZA KAPŁANÓW 

Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów, przyjmij 

ten tytuł, którym Cię obdarzamy, by oddać cześć Twemu 

macierzyństwu i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo 

Twego Syna i Twoich synów, Święta Boża Rodzicielko. Matko 

Chrystusa, Kapłanowi - Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało, by 

zostało namaszczone Duchem Świętym dla zbawienia 

ubogich i skruszonych w sercu - zachowaj kapłanów Matko 

Zbawiciela. Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni Syna 

Człowieczego, wypełnienie obietnic danych Ojcom - oddawaj 

Ojcu, dla Jego chwały, kapłanów Twego Syna, Arko 

Przymierza. Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku 

modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Lud i jego Pasterzy 

- uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów, Królowo 

Apostołów. Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków 

Jego życia i Jego misji, szukałaś Go wśród tłumów, gdy 

nauczał, stałaś przy Nim, gdy został wywyższony ponad 

ziemię, wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę, a 

towarzyszył Ci Jan jako Twój syn - przygarniaj powołanych, 

osłaniaj od początku ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i w 

posłudze Twoich synów, Matko Kapłanów. 

Amen. 

 

 

MODLITWA O POWOŁANIA ŚW. JANA PAWŁA II 

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 ustawi cznie składasz na ołtarzach swoja 

Ofiarę. Ty, o Pa nie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, 

otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w któ 

rym 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 OJCA ŚWIĘTEGO BENDYKTA 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 ZA POWOŁANYCH DO SŁUŻBY W KOŚCIELE 

Panie, nasz Boże, Jezus Chrystus pouczał swoich uczniów, że 

nie mają dawać się obsługiwać, lecz służyć braciom, spraw, 

aby osoby powołane do służby w Kościele były roztropne w 

działaniu, przyjazne dla wszystkich, których stawiasz na ich 

drodze, wierne Ewangelii i oddane dziełom miłosierdzia. 

Niech swoją siłę czerpią z sakramentów i wytrwałej modlitwy. 

Spraw, aby Twój Syn, który obmył nogi uczniom napełnił ich 

duchem pokory i miłości. Amen. 

 

Boże, Ty dajesz natchnienie do dobrego i pomagasz je 

urzeczywistniać, prowadź drogą wiecznego zbawienia 

naszych braci i siostry, którzy dla miłości Twojej przygotowują 

się do kapłaństwa czy życia zakonnego. Spraw, aby mieli 

ducha jedności i zachęcając się wzajemnie do pełnienia 

dobrych uczynków, przez święte życie byli prawdziwymi 

świadkami Chrystusa. Amen. 

 

INNE MODLIWY O POWOŁANIA 

Panie Jezu, który powołujesz tego kogo zechcesz, wezwij 

wielu z nas do pracy dla Ciebie, do pracy z Tobą. Ty, który 

swoim słowem oświeciłeś tych, których powołałeś, oświeć nas 

darem wiary w Ciebie. Ty, który wsparłeś powołanych w 

trudnościach, pomóż przezwyciężyć nasze trudności 

młodzieży współczesnej. A jeśli powołujesz któregoś z nas, 

aby poświęcić go w całości dla siebie, niech od samego 

początku Twoja miłość rozpali to powołanie i pozwoli mu 

wzrastać i wytrwać aż do końca. I niech się tak stanie. Amen. 

 

* * * 

 

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich 

uczynić łowcami dusz, pociągnij ku Sobie gorące i szlachetne 

umysły młodych i uczyń ich Swoimi naśladowcami i Swoimi 

sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego 

odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę. 

Ty o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, 

otwórz przed nimi horyzonty, aby dostrzegli cały świat, w 

którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło 

prawdy i ciepło miłości, by odpowiadając na Twoje wołanie 

przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało 

mistyczne - Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. 

Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele 

serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie 

pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie 

Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. 

Amen. 

 

* * * 

 

Panie, nasz Boże, Jezus Chrystus pouczał swoich uczniów, że 

nie mają dawać się obsługiwać, lecz służyć braciom, spraw, 



aby osoby powołane do służby w Kościele były roztropne w 

działaniu, przyjazne dla wszystkich, których stawiasz na ich 

drodze, wierne Ewangelii i oddane dziełom miłosierdzia. 

Niech swoją siłę czerpią z sakramentów i wytrwałej modlitwy. 

Spraw, aby Twój Syn, który obmył nogi uczniom napełnił ich 

duchem pokory i miłości. Amen. 

 

* * * 

 

O Jezu, Dobry Pasterzu! Jak Ty sam po dokonaniu Twego 

dzieła wstąpiłeś do nieba tak i wybrani Twoi: Papież, Biskupi i 

Kapłani odchodzą do Ciebie, kiedy ich wezwiesz. A przecież 

ąz do końca świata muszą ludzie korzystać z łaski Odkupienia, 

trzeba odprawiać Ofiarę Mszy św. i udzielać sakramentów 

świętych. Na miejsce tych, którzy odchodzą trzeba, by przyszli 

inni i szerzyli Twe Królestwo aż do końca świata. Prosimy Cię 

Jezu o nowe i dobre powołania do kapłaństwa i zakonu. 

 

O dobrych kandydatów do kapłaństwa, 

- prosimy Cię Jezu. 

O mądrość i roztropność dla wychowawców i profesorów w 

seminariach, 

- prosimy Cię Jezu. 

O rozsądnych i gorliwych katechetów i katechetki, 

- prosimy Cię Jezu. 

O szczerą pobożność i gorliwość w nauce dla kleryków, 

- prosimy Cię Jezu. 

O dobre przygotowanie powołań przez rodziny, 

- prosimy Cię Jezu. 

O pomoc Kościołowi, by mógł wychowywać nowe powołania, 

- prosimy Cię Jezu. 

O gorliwe apostolstwo świeckich w budzeniu i rozwijaniu 

powołań kapłańskich i zakonnych, 

- prosimy Cię Jezu. 

 

O Jezu, Ty powiedziałeś: „Proście Pana żniwa, aby posłał 

robotników na swoje żniwo”, prosimy Cię pokornie, spraw, 

aby i z naszego grona ministrantów wielu doszło do Twego 

świętego Kapłaństwa. Spraw, ażeby Ci, których sobie z pośród 

nas wybrałeś, poznali głos Twój i daj im łaskę, ażeby Twego 

powołania stali się godnymi przez życie cnotliwe, miłość 

bliźniego, ducha ofiary i przez czystość anielską. Amen. 

 

 
 


