
  

Boże łaskawej miłości,Boże łaskawej miłości,  
zgromadziłeś nas najpierw przy zgromadziłeś nas najpierw przy 

wodach Chrztu Świętegowodach Chrztu Świętego  
i wiedziesz przez życie wiar.i wiedziesz przez życie wiar.  

  
Pobudź z naszej rodziny Pobudź z naszej rodziny 

parafialnej liderów do służenia parafialnej liderów do służenia 
twojemu ludowi jako kapłani, twojemu ludowi jako kapłani, 
bracia zakonni, siostry zakonne bracia zakonni, siostry zakonne   

i diakoni.i diakoni.  
  

Tym, których Ty wzywasz Tym, których Ty wzywasz   
dodaj łaski i odwagi by dodaj łaski i odwagi by   

dostrzegali jak mogą najlepiej dostrzegali jak mogą najlepiej   
Tobie samemu służy.Tobie samemu służy.  

  
Nam wszystkim daj sercem Nam wszystkim daj sercem 

otwartym wspierać ich i dodawać otwartym wspierać ich i dodawać 
odwagi w obranej drodze życia.odwagi w obranej drodze życia.  

  
     Prosimy Cię o to przez Prosimy Cię o to przez   
             Jezusa Chrystusa, Jezusa Chrystusa,   

              w Duchu Świętym w Duchu Świętym        
            teraz i na zawsze.teraz i na zawsze.  

            Amen.Amen.          

 
 

Możesz  
   być 
narzędziem 
  by pomóc   
    innym   
     usłyszeć  
    Boże   
  wezwanie. 

Proces zapraszający do 
Kościoła powołań 

„Nie lękaj się, 
bo cię 

wykupiłem; 
wezwałem cię 

po imieniu;  
tyś moim.” 

   
   

   

Izajasz 43:1 

BIURO POWOŁAŃ 
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Wymagane cechy charakteru Wymagane cechy charakteru 
kandydata do kapłaństwa, kandydata do kapłaństwa,   

diakonatu i życia zakonnego diakonatu i życia zakonnego   
  

ON LUB ONA :ON LUB ONA :  
  

Czuje się dobrze z samym sobą i swoim Czuje się dobrze z samym sobą i swoim 
postępowaniem, jest osobą rozsądną, postępowaniem, jest osobą rozsądną, 

inteligentną o dobrym zdrowiu fizycznym, inteligentną o dobrym zdrowiu fizycznym, 
psychicznym i emocjonalnym.psychicznym i emocjonalnym.  

  
Jest osobą zdolną poświęcić własne Jest osobą zdolną poświęcić własne   

i materialne dobra w służbie i materialne dobra w służbie   
Ewangelii i KościołaEwangelii i Kościoła..  

  
Uważa osobiste relacje z Uważa osobiste relacje z   

Bogiem za ważną część życia.Bogiem za ważną część życia.  
  

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

  
Ma zdolność i chęć rozmawiać Ma zdolność i chęć rozmawiać   

o swoim życiu wiarą.o swoim życiu wiarą.  
  

Ma zdolność do pracy z ludźmi Ma zdolność do pracy z ludźmi   
w każdym wieku.w każdym wieku.  

  
Ma pragnienie aby służyć innym i Ma pragnienie aby służyć innym i   

wnieść w ich życie jak najwięcej dobra.wnieść w ich życie jak najwięcej dobra.  
  

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

  
Jest osobą przystępną dla innych.Jest osobą przystępną dla innych.  

  
Dostrzega znaczenie Kościoła.Dostrzega znaczenie Kościoła.  

Drodzy Przyjaciele, 
 
Słowa proroka Izajasza,  „...wezwałem Cię 
po imieniu, tyś moim.” (Izajasz 43:1) nadal 
mają potężne znaczenie w naszym 
pokoleniu. 
 
W bardzo szczególnym sposobie, Pan Jezus 
nie tylko woła, ale także zaprasza młodych 
ludzi – mężczyzn jak i kobiety, aby 
zastanowić się nad powołaniem do 
kapłaństwa, życia zakonnego i diakonatu, 
jako piękny sposób życiowej drogi. Jest to 
oczywiste, że Pan posługuje się wyjątkowymi 
ludźmi, aby zaprosili w Jego imieniu 
młodych, którzy usłyszą Jego głos i 
zawołanie do odkrycia swego powołania. Dla 
mnie osobiście stało się błogosławieństwem 
doświadczenie wiary wspólnoty, która miała 
wpływ na moje własne powołanie do 
kapłaństwa. Tak ważni jesteśmy we 
wspieraniu powołań. Pan używa nas jako 
jego instrumentów w zasiewie ziarna i 
zapraszaniu młodych ludzi do rozważania 
swojego powołania. 
 
Mam nadzieję, że podejmiecie inicjatywę 
wsparcia tego programu przez modlitwę, 
która pozwoli podać na kartach dostępnych 
w styczniu, imię młodej osoby jako 
kandydata do kapłaństwa, życia zakonnego 
lub diakonatu. 
 
Dziękuje za wszystko co czynicie dla 
wsparcia Kościoła i akcji powołaniowej. 
Proszę o modlitwę za wszystkich kapłanów, 
diakonów i osoby konsekrowane. 
 
Wasz w Chrystusie,  
 
 
 
Wielebny Nicholas DiMarzio, Ph.D., D.D. 
Biskup Brooklynu 

 
Zostaniesz poproszony o podanie 

imienia osoby, która posiada te cechy, 
jako kandydata do kapłaństwa, 
diakonatu lub życia zakonnego. 

 
Karty rekomendacji bedą  

dostępne w kościele w dni  
14 – 15 stycznia i 21 – 22 stycznia 2012. 
Wszystkie karty winny być zwrócone 
do kościoła lub biura parafialnego nie 

później niż w niedzielę  
29 stycznia 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Po więcej informacji na temat programu 
POWOŁANI Z IMIENIA I NAZWISKA, 

lub powołań w Kościele,  
prosimy dzwonić  

do Biura Powołań pod nr.  
718 827-2454 lub wysłać email: 

vocations@diobrook.org. 


