Modlitwy św. Jana Pawła II o powołania
1)

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, Twoją misje, budowali Twoje Ciało Mistyczne –
Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. Amen.
2)
Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością! Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich
czasów i żyjących w każdym zakątku świata! Błagamy Ciebie, za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki
naszej: spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu.
Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka! Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy
odpowiedzieli “tak” na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby
ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią. Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj
nowych robotników na żniwo Twego Królestwa!
Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach: spraw, by kontemplując
Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu
i wszystkich ludzi. Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków.
Amen.
3)
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.
Modlitwa o powołania
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 aż 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.
 dobrych kandydatów do kapłaństwa – prosimy Cię Jezu.
 mądrość i roztropność dla wychowawców i profesorów w seminariach – prosimy Cię Jezu.
 rozsądnych i gorliwych katechetów i katechetki – prosimy Cię Jezu.
 szczerą pobożność i gorliwość w nauce dla kleryków – prosimy Cię Jezu.
 dobre przygotowanie powołań przez rodziny – prosimy Cię Jezu.
 pomoc Kościołowi, by mógł wychowywać nowe powołania – prosimy Cię Jezu.
 gorliwe apostolstwo świeckich w budzeniu i rozwijaniu powołań kapłańskich i zakonnych – prosimy
Cię Jezu.
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EWANGELIA
J 10, 1-10
Jezus jest bramą owiec
Jezus powiedział:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną
drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu
otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy
wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za
obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec.
Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem
bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej
przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je
w obfitości».
Medytacja nad Słowem Bożym
Każda posesja powinna być ogrodzona. Istotnym elementem płotu jest brama. Ona wskazuje miejsce,
przez które można wejść lub wjechać. Zazwyczaj brama jest wyeksponowana i zachęca ewentualnego gościa
do wejścia. Owszem, można przedzierać się przez płot lub „dziury” w ogrodzeniu, ale… po co?
Nasze życie to nieustanny wybór. Wstaję czy śpię nieco dłużej? Jeans czy sztruks? Kawa czy herbata? Być
miłym czy gburem? Uczciwym czy złodziejaszkiem? Żyć pełnią życia czy tak na niby? Oglądać transmisję
Mszy św. czy pójść do kościoła? Przyznać się do błędu czy tkwić w nienawiści?
Nieraz wybieramy łatwiejsze rozwiązanie problemu. Takie pójście na skróty. Dlaczego? Bo chcemy
szybkich rezultatów. Zdarza się, że później tego żałujemy. W głębi duszy mówimy: Źle wybrałem, trzeba było
poczekać, na pewno było lepsze rozwiązanie. Jak to mówią, co nagle, to po diable.
Jezus nie zabiera nam wolności. Niemniej, bardzo konkretnie wskazuje, że jedyną drogą prowadzącą
do Ojca jest życie zgodnie z Dobrą Nowiną. Jeśli pragniesz dokonywać właściwych wyborów, za dewizę
swojego życia obierz motto: Co na moim miejscu zrobiłby Jezus? Nie wybieraj głupkowatego rozwiązania,
bo prowizorki z reguły nie są trwałe. Wchodź w podejmowane decyzje z Jezusem. Być może nieraz
to „jezusowe” rozwiązanie będzie trudniejsze. Nieraz odnalezienie bramy, przy której stoi Jezus, będzie
wymagało poświęcenia i systematycznej pracy. Ale… warto poszukać, warto poczekać, warto dokonać
właściwego wyboru. Jezus jest jedyną bramą, którą wchodzi się do szczęścia.
A nawet jak wybierzesz źle i znajdziesz się w ciemności, pamiętaj, że póki żyjesz, jest rozwiązanie: Jezus
czeka na ciebie w konfesjonale. Potknięcie, nawet największe, nie wyklucza cię z dalszego marszu ku niebu.
Spowiedź to brama, w której na zbłąkaną owieczkę czeka Dobry Pasterz. On opatrzy, pocieszy i nakarmi.
Kiedy się zgubisz w życiu, „becz” jak owieczka. Dobry Pasterz usłyszy twoje wołanie.
ks. Kamil Dąbrowski
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Ogłoszenia duszpasterskie
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1.

Dzisiaj przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie. Tak zwana Niedziela
Dobrego Pasterza rozpoczyna Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Rozpoczynają
się też Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Musimy prosić Jezusa Chrystusa –
Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej winnicy. Musimy modlić
się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca
innych, podjąć trudne zadania wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy
dostęp do niewyczerpanych Bożych łask płynących z sakramentów świętych.
2. Podczas tego tygodnia będziemy szczególnie prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej
wspólnoty parafialnej. Prośmy o pomoc Tę, która wiernie i do końca trwała przy Chrystusie i przy
rodzącym się Kościele w dniu Pięćdziesiątnicy. Maryja jest najlepszą Matką wszystkich kapłanów i
Wychowawczynią powołań kapłańskich.
3. Dzisiaj wspominamy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 r. Pamiętając o tym
doniosłym wydarzeniu z naszej historii, polecajmy Maryi – Królowej naszą Ojczyznę. Polecajmy Jej
rządzących i tworzących prawo, aby zawsze mieli na uwadze sprawiedliwość społeczną i dobro
wszystkich Polaków. Prośmy Maryję, aby dla Jej Syna otworzyły się wszystkie polskie serca.
4. W tym tygodniu przypadają kolejne święta. W środę, 6 maja, obchodzimy święto Świętych
Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc moc z Chrystusa, udowodnili, że nawet słaby człowiek
jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii. Ich wstawiennictwu będziemy polecać powołanych
do pracy w Kościele, zwłaszcza że w tym tygodniu trwają Kwartalne dni modlitw o powołania do
służby w Kościele.
5. W piątek, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego
patrona Polski. Będziemy prosić Świętego Stanisława o wstawiennictwo, aby powołania kapłańskie,
budzące się na polskiej ziemi, były naprawdę godne i święte.
6. Przypominamy, że Ks. Prymas udzielił dyspensy od obowiązku mszy św. niedzielnej na czas
epidemii koronawirusa. W związku z tym, że w kościele może przebywać 1 osoba na 15 m2, w
naszym kościele może to być 18 osób.
7. W piątek rozpoczęliśmy maryjny miesiąc – maj. Codziennie gromadzimy się wokół ołtarza na
Eucharystii i na nabożeństwie majowym. W szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Bogu i
braciom. W naszym kościele nabożeństwo majowe celebrujemy od poniedziałku do piątku po
wieczornej mszy św., a w sobotę po porannej mszy św.
8. Wspólnota Żywego Różańca modli się w maju w intencji o właściwy wybór drogi życiowej z
Bogiem dla ośmioklasistów i maturzystów oraz o deszcz tak bardzo potrzebny.
9. Nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła we wtorek po Mszy św. o godz. 8.00, Nowenna do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną, w czwartek o g. 16.30
różaniec w int. powołań kapłańskich, a w sobotę przed poranną Mszą św. Godzinki ku czci
Niepokalanego Poczęcia NMP.
10. Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii, a szczególnie za przekazane na utrzymanie parafii do skarbony
w kruchcie kościoła oraz na konto parafialne w banku. Numer konta: 13 1600 1462 1877 3875 3000
0003.
11. Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…
12. Niech Boże błogosławieństwo i życzliwość najbliższych towarzyszą wszystkim naszym Parafianom,
Przyjaciołom, Dobrodziejom i sympatykom naszej Parafii. Na rozpoczynający się tydzień życzę
błogosławieństwa Bożego. Szczęść Boże.

