
 
 

 

Dzień modlitw o powołania 
(propozycje duszpasterskie) 

 

Bp Romuald Kamiński w swoim Liście pasterskim na Adwent 2020 r. prosił o podjęcie modlitwy w intencji 

powołań każdego 7 dnia miesiąca. Decyzji Księży Proboszczów pozostawia się formę, w jaki sposób bę-

dzie ona wyglądała. Poniżej znajdą Księża przygotowane propozycje do ewentualnego wykorzystania. 

 

1. wprowadzenie do Mszy św. 
 

Św. Jan Apostoł przypomni nam dziś, że „O co prosić będziemy, otrzymamy od Boga” (1 J 3,22). Wiele 

radości i trosk skrywają nasze serca, zapewne jest w nich też i wiele próśb. Rozpoczynamy dziś w naszej 

diecezji modlitwę o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Będziemy co miesiąc – każdego 7 dnia 

miesiąca – przyzywać wstawiennictwa bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego i prosić Pana Boga, aby posłał 

robotników na swoje żniwo.  

* * * 
 

2. wezwanie do Modlitwy powszechnej 
 

Módlmy się o nowe powołania do kapłaństwa, życia zakonnego i na misje, aby nie brakło tych, którzy jak 

bł. Ignacy odpowiedzą na Chrystusowe zaproszenie i poświęcą swoje życie, aby służyć Bogu i bliźnim. 
 

* * * 

3. modlitwa (do wykorzystania np. po Mszy św.) 
 

Boże, Ty przez kapłańską posługę błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego ukazałeś, jak troszczysz się 

o swoje dzieci. On bowiem przez gorliwe naśladowanie miłości Chrystusa wobec słabych i ubogich stał 

się ofiarnym apostołem ludu warszawskiej Pragi. Za jego wstawiennictwem z ufnością prosimy o nowe 

powołania kapłańskie dla naszej diecezji, do życia konsekrowanego i na misje. Niech nie zabraknie tych, 

którzy – tak, jak błogosławiony ksiądz Ignacy – przez sprawowanie sakramentów będą ludzkim sercom 

przybliżać Boga. Niech przykład jego życia, bez reszty ofiarowanego Bogu, wzbudzi w młodych pragnie-

nie pójścia drogą rad ewangelicznych i oddania się na służbę Kościołowi.  
 

Pani Loretańska,  módl się za nami 

Królowo kapłanów, 

Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, 

Szafarzu Bożych tajemnic, 

Miłośniku Eucharystii, 

Głosicielu Ewangelii, 

Oddany spowiedniku, 

Bezgranicznie ufający Bogu, 

Czcicielu Maryi Panny, 

Wychowawco dzieci i młodzieży, 

Ojcze ubogich, 

Orędowniku nasz u Boga, 

 

Wejrzyj Boże na nasze pokorne modlitwy i spraw przez wstawiennictwo bł. Ignacego Kłopotowskiego, 

abyśmy mogli dostąpić tego, o co z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 


