
TEKSTY MODLITW ZA POWOŁANYCH I O POWOŁANIA 

 
 

 

Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

 

Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Kapłanie wielki, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Kapłanie naszego wyznania, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Kapłanie wierny, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Kapłanie miłosierny, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Kapłanie dobroczynny, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą, zmiłuj się nad nami. 



Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoją, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Ofiaro Boga i ludzi, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Ofiaro święta, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Ofiaro niepokalana, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Ofiaro przejednania, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Ofiaro uroczysta, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Ofiaro chwały, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Ofiaro pokoju, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Ofiaro przebłagania, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Ofiaro zbawienia, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki, zmiłuj się nad nami. 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu. 

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu. 

Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu. 

Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła, wybaw nas Jezu. 

Od grzechu świętokradztwa, wybaw nas Jezu. 

Od ducha niepowściągliwości, wybaw nas Jezu. 

Od pogoni za pieniądzem, wybaw nas Jezu. 

Od wszelkiej chciwości, wybaw nas Jezu. 

Od złego używania majątku kościelnego, wybaw nas Jezu. 

Od miłości świata i jego pychy, wybaw nas Jezu. 

Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic, wybaw nas Jezu. 

Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje, wybaw nas Jezu. 

Przez święte namaszczenie Boskości, mocą, którego Bóg Ojciec uczynił cię Kapłanem, wybaw nas Jezu. 

Przez Twego kapłańskiego ducha, wybaw nas Jezu. 

Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego, wybaw nas Jezu. 

Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną, wybaw nas Jezu. 

Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą, wybaw nas Jezu. 



Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów, wybaw nas 

Jezu. 

Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 

Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego, wysłuchaj nas, Panie. 

Aby usta kapłanów strzegły wiedzę, wysłuchaj nas, Panie. 

Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył, wysłuchaj nas, Panie. 

Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił, wysłuchaj nas, Panie. 

Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył, wysłuchaj nas, Panie. 

Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy wysłuchaj nas, Panie. 

Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili, wysłuchaj nas, Panie. 

Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości, wysłuchaj nas, Panie. 

Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył, wysłuchaj nas, Panie. 

Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 

Módlmy się: Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha 

Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem  

i przykładem, przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. Boże, Ty 

nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego 

ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których 

do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 

Modlitwa Benedykta XVI o powołania do służby w Kościele 

Ojcze, wzbudź wśród chrześcijan liczne i święte powołania do kapłaństwa, które strzegłyby żywej 

wiary i wdzięcznej pamięci o Twoim Synu Jezusie poprzez przepowiadanie Jego słowa  

i sprawowanie Sakramentów, przy pomocy których stale odnawiasz Twoich wiernych. 

Daj nam święte sługi Twego ołtarza, którzy byliby sumiennymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, 

Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla odkupienia świata. Wezwij szafarzy Twego 

miłosierdzia, którzy poprzez Sakrament Pojednania szerzyliby radość Twego przebaczenia. 

Spraw, Ojcze, aby Kościół z radością przyjął liczne natchnienia Ducha Twego Syna, a posłuszny 

Jego pouczeniom otoczył opieką powołania do posługi kapłańskiej i dożycia konsekrowanego. 



Wspomóż biskupów, kapłanów, diakonów, osoby konsekrowane oraz wszystkich ochrzczonych 

w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swe posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy Cię o to 

przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami! 

 

Modlitwa Sługi Bożego Jana Pawła II o powołania do służby w Kościele 

Ojcze Święty, odwieczne źródło życia i miłości, który w człowieku żyjącym objawiasz blask 

swojej chwały, a w jego sercu zasiewasz ziarno swego powołania, spraw, aby nikt nie zlekceważył 

ani nie utracił tego daru z powodu naszego niedbalstwa, ale niech wszyscy dążą wielkodusznie do 

pełnego urzeczywistnienia Twojej miłości. 

Panie Jezu, który pielgrzymując po drogach Palestyny, wybrałeś i powołałeś Apostołów,  

i poleciłeś im głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i sprawować świętą liturgię, spraw, aby 

także dzisiaj nie brakowało Twojemu Kościołowi licznych i świętych kapłanów, którzy nieść będą 

wszystkim owoce Twojej śmierci i Twojego zmartwychwstania. Duchu Święty, który uświęcasz 

Kościół, nieustannie rozlewając swe dary, wzbudź w sercach powołanych do życia 

konsekrowanego głębokie i silne pragnienie Królestwa, aby wypowiadając wielkoduszne  

i bezwarunkowe «tak», oddali swe życie w służbę Ewangelii. 

Najświętsza Panno, która bez wahania ofiarowałaś się Wszechmocnemu, aby mógł się wypełnić 

Jego zamysł zbawienia, napełnij ufnością serca młodych, aby nie zabrakło nigdy gorliwych 

pasterzy, prowadzących chrześcijański lud drogą życia, ani dusz konsekrowanych, które przez 

czystość, ubóstwo i posłuszeństwo potrafią dawać świadectwo o wyzwalającej obecności Twego 

zmartwychwstałego Syna. Amen. 

 

Modlitwa Sługi Bożego Pawła VI o powołania do służby w Kościele 

Jezu, Pasterzu naszych dusz, Ty powołałeś Apostołów, by głosili Twoje Orędzie. Prowadź gorące 

i szlachetne serca młodych do Boga, by stawali się Twoimi naśladowcami i posłańcami. Napełnij 

ich Twym pragnieniem powszechnego zbawienia, za które każdego dnia ponawiasz Twą Ofiarę. 

Panie, Ty, który jesteś zawsze gotów wstawiać się za nami, otwórz horyzonty całego świata, gdzie 

tylu braci w niemym błaganiu woła o światło prawdy i ciepło miłości, aby odpowiadając na Twe 



wezwanie, przedłużali tu Twą misję, budowali Twe ciało mistyczne, jakim jest Kościół, i byli solą 

ziemi i światłością świata. Amen. 

 

Modlitwa św. Jana XXIII o powołania do służby w Kościele 

Odkupicielu nasz i Pośredniku, Jezu Chryste, zechciej powołać wielu młodych ludzi na drogę 

kapłańskiego życia. Wzmocnij ich wolę, aby umieli pokonywać zasadzki zła, pokusy egoizmu, 

ociężałości, lenistwa. 

Napełnij ich tą mocą, która stworzyła Apostołów, męczenników i wyznawców. Spraw, by mogli 

zdziałać wiele dobra dla Ciebie, Kościoła i swoich braci w człowieczeństwie. Amen. 

 

Modlitwa za prezbiterów 

O Jezu, Wieczny Kapłanie, Dobry Pasterzu i Źródło Życia, któryś ze szczególnej dobroci swego 

Serca dał nam kapłanów, by dopełnili w nas pragnień świętości, prosimy Cię, przybądź im na 

pomoc ze swoim łaskawym miłosierdziem. Niech w nich, o Jezu, tętni żywa w uczynkach wiara, 

niezłomna w próbach nadzieja, gorąca w zamiarach miłość. Twe słowo, promień wiecznej 

Mądrości, niech przez ciągłe rozmyślanie stanie się pokarmem wewnętrznym ich życia. Przykład 

zaś Twego życia i Twej Męki niech się odnawia w ich sposobie postępowania, w ich cierpieniu, ku 

zbudowaniu naszemu, ku oświeceniu i pocieszeniu w naszych boleściach. 

Spraw, Panie, by nasi kapłani jedynie oddani trosce o Twoją chwałę wytrwali wiernie w swym 

obowiązku czystości sumienia, aż do ostatniego tchu ich życia. A kiedy wraz ze śmiercią ciała 

zdadzą na Twoje ręce dobrze spełnione zadanie, niech w Tobie, Panie Jezu, któryś im na ziemi 

był Mistrzem, otrzymają w blaskach świętych wieczną nagrodę sprawiedliwości. Amen. 

 

Modlitwa za diakonów 

Prosimy Cię, Panie, ześlij na diakonów, którzy odbywają rekolekcje przed święceniami 

kapłańskimi Ducha Świętego, aby ich umocnił siedmiorakim darem Twojej łaski do wiernego 

pełnienia dzieła posługi. Niech odznaczają się wszystkimi cnotami: miłością bez obłudy, 



troskliwością o chorych i biednych, powagą pełną pokory, czystością bez skazy chorych  

i przestrzeganiem duchowej karności. Niech w ich obyczajach jaśnieje zachowywanie Twoich 

przykazań, aby czystość ich życia pociągała lud Boży do naśladowania. Niech świadectwo 

czystego sumienia pomaga im mocno i niezachwianie trwać w Chrystusie. Niech naśladując na 

ziemi Twojego Syna, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć, dostąpią 

królowania z Nim w niebie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez 

wszystkie wieki wieków. Amen. 

 



Modlitwa Sługi Bożego Piusa XII o powołania do służby w Kościele 

O Jezu, który z głębi swego Boskiego Serca, pełnego troskliwości, głęboko współczujesz z biedną 

ludzkością i troszczysz się o to, kto ma ją wieść ku światłu i życiu wiecznemu poprzez cierniste 

szlaki tej ziemi, Panie, co czynisz z duchów anielskich i z kapłanów twoich jakoby płomienie 

ogniste, - ześlij ludowi, który jest twoim i twoim pozostać pragnie, licznych kapłanów 

wyposażonych w sprawiedliwość, aby byli radością świętych Twoich. 

Panie, Ty znasz serca wszystkich, wskaż, przeto wybranych, którym byś powierzył wzniosły urząd 

prawdy i miłości. Oświeć ich umysł, aby poznali nieocenioną łaskę Boskiego twego wezwania. 

Wzmocnij wolę, by ich nie pokonała słabość i rozkosz ludzka, aby nie popadli w miękkość 

próżnego używania i nie stoczyli się na niziny, okryte oparami ludzkich namiętności. 

Spraw, by nie lękali się ofiar, lecz rozwinęli swe skrzydła do prawdziwie orlich wzlotów, ku 

pogodnym i świetlanym wyżynom wiecznego kapłaństwa. Przekonaj ich rodziców, że wielką  

i niezrównanie piękną ofiarą jest poświęcić Tobie swe dzieci. Udziel im siły do złożenia Bogu 

żertwy własnych uczuć i zamiarów na przyszłość. Natchnij dusze hojne skuteczną ofiarnością dla 

ubogich wybrańców twoich, by ubóstwo nie było im przeszkodą w pójściu za twoim 

powołaniem. Wychowawcom daj światło, potrzebne do pielęgnowania w ich sercach delikatnego 

szczepu powołania, aż do dnia, w którym czystym i gorącym sercem przystąpią do twoich 

świętych ołtarzy. 

Niechaj będą, o Jezu, prawdziwymi aniołami ludu Twego. Aniołami czystymi, na pierwszym 

miejscu stawiającymi Twoją Boską miłość nad wszelką inną, choćby czystą i świętą, ale ziemską  

i przyrodzoną. Niech będą aniołami miłości, wyrzekającymi się szczęścia tworzenia ziemskiej 

rodziny, w zamian za inne wyższe ojcostwo i pasterstwo. Niechaj szczególnie miłują maluczkich  

i nieszczęśliwych, udręczonych i opuszczonych. Niechaj będą aniołami światłości, jaśniejącymi 

przed umysłami ludzkimi żywą wiarą w Ciebie, jak gwiazdy zaranne. Niechaj będą aniołami 

ofiary, jak płomień całopalenia wyniszczającymi się dla dobra swych braci. Niechaj będą aniołami 

rady i pokrzepienia, pociechą w cierpieniach, podtrzymaniem w walkach, sterem w udrękach  

i wątpliwościach, jasnym drogowskazem na drodze cnoty i obowiązku. 

Niech będą aniołami łaski, która oczyszcza i podnosi dusze, prowadząc je do zjednoczenia  

z Tobą przez uczestnictwo w Chlebie żywota. Niech będą aniołami pokoju, jawiącymi się  

w ostatniej chwili, by wlać w dusze niewysłowione pragnienie Twojej słodkiej miłości, aniołami 



przygotowującymi je na porywający, Boski pocałunek u progu niebieskich podwoi, gdzie Ty, 

Panie, jesteś światłością i nieskończoną radością serc po wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

Modlitwa Św. Piusa X o powołania do służby w Kościele 

O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła 

ustanowił kapłaństwo i rzekł do swoich Apostołów: "Żniwo jest wielkie, ale robotników mało. 

Proście, więc Pana żniwa, ażeby zesłał robotników na żniwo swoje". Oto przystępujemy do 

Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie, racz zesłać robotników na żniwo swoje, 

ześlij godnych kapłanów do świętego Twojego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od 

wieków do swojej świętej służby wybrałeś, głosu Twego chętnie słuchali i z całego serca za nim 

postępowali. Strzeż ich od niebezpieczeństwa świata, udziel im ducha swej świętej bojaźni, ażeby 

łaską kapłaństwa obdarzeni, słowem i przykładem nauczali postępować drogą przykazań Twoich 

i doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Amen. 

 

Modlitwa za zakonników i zakonnice 

Módlmy się za wszystkich zakonników i zakonnice, aby ten sam Duch, który ożywia Kościół  

i w nim działa, w nich również twórczo działał. Niech wszyscy członkowie zgromadzeń 

zakonnych stanowią jedną rodzinę, spojoną wiarą, nadzieją i miłością - prawdziwe Królestwo 

Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

Daj Panie, niech pracują gorliwie nad rozwojem Twego Królestwa, używając wszelkich środków, 

jakich dzięki Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi i Kościołowi pozwalasz im stosować. Amen. 

 

Modlitwa za rodziny, aby były kolebką powołań 

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością  

i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, 

«narodzonego z Niewiasty», i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia  



i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki 

małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. 

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa 

i jego rozwoju w prawdzie, miłości i powołaniu. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu 

Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz 

przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny 

z Nazaretu - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe 

posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, 

Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen 

 


