
 

POWOŁANI ZIMIENIA I NAZWISK 
Karta Odpowiedzi  

 
Po modlitewnym rozważeniu, wierzę, że osoba wymieniona 
poniżej ma cechy potrzebne w przyszłym kapłanie, siostrze 
zakonnej, bracie zakonnym lub diakonie. Być może Pan 
Jezus wzywa jego lub ją do tego szczególnego powołania. 
 

 

KANDYDAT MUSI MIEĆ UKOŃCZONE 18 LAT. 
 

_____________________________________________________ 
Imię i nazwisko osoby poleconej 

 
_____________________________________________________ 

Adres 
 

_____________________________________________________ 
      Miasto                                       Kod pocztowy  

 
_____________________________________________________ 

Numer telefonu                                Przybliżony wiek 
 

_____________________________________________________ 
Jak dobrze znasz tę osobę? 

 

Polecam tę osobę jako kandydata/kandydatkę do bycia: 
 

 Kapłanem    Siostrą Zakonną    Bratem Zakonnym    Diakonem 
 

_____________________________________________________ 
Twoje imię i numer telefonu (nie wymagane) 

 
Prosimy o umieszczenie tej karty w koszyku kolekty lub przyniesienie  

jej do kancelarii parafialnej. 
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Wymagane cechy charakteru kandydata do 
kapłaństwa  diakonatu i życia zakonnego  

 
  ON LUB ONA :  
 

• Czuje się dobrze z samym sobą i swoim postępowaniem, 
jest osobą rozsądną, inteligentną o dobrym zdrowiu 
fizycznym, psychicznym i emocjonalnym. 

 

• Jest osobą zdolną poświęcić własne i materialne dobra w 
służbie Ewangelii i Kościoła. 

 

• Uważa osobiste relacje z Bogiem za ważną część życia. 
 

• Formuje i utrzymuje zdrowe relacje zarówno z 
mężczyznami jak i z kobietami. 

 

• Ma zdolność i chęć rozmawiać o swoim życiu wiarą. 
 

• Ma zdolność do pracy z ludźmi w każdym wieku. 
 

• Ma pragnienie aby służyć innym i wnieść w ich życie jak 
najwięcej dobra. 

 

• Cieszy się z życia, lubi pracować z ludźmi i ma poczucie 
humoru. 

 

• Jest osobą przystępną dla innych. 
 

• Dostrzega znaczenie Kościoła. 
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