
Bóg jest zawsze wolny, aby wzywać kogo chce 
i kiedy chce. Zwykle, wzywa posługując 
się nami i naszym słowem. Nie bójcie się 

innych powoływać. Pójdźcie do waszej młodzieży, 
aby osobiście ich zachęcić do tej drogi życia. Serca 
młodych ludzi skłonne są, aby was słuchać. Wielu 
z nich poszukuje celu dla swojego życia. Poszukują 
misji, dla której warto poświęcić życie. Chrystus 
uwrażliwia ich na Swoje i wasze słowo, nie bójmy 
się ich powoływać. Bóg reszty dokona.

Błogosławiony Jan Paweł II
Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania,  

A.D. 1979

Jakie cechy powinien posiadać kandydat do życia 
zakonnego czy kapłańskiego?
• Powinien być człowiekiem modlitwy  

i umiłowania Boga
•  Aktywnie zaangażowany w życie Kościoła
• Osobą, która posiada osiągnięcia w szkole, 

pracy itd.
• Osobą, która nie boi się ludzi
• Osobą, która cechuje się uczciwością, 

hojnością oraz psychiczną i emocjonalną 
stabilnością

Jeśli zauważasz ludzi, którzy posiadają wyżej 
wymienione cechy, to nie lękaj się powiedzieć 
im, że byliby dobrymi kapłanami czy zakonnikami. 
Młodzi ludzie potrzebują słowa zachęty  
i upewnienia, że Bóg powołuje ich na szczególną 
drogę życia. 

Jesteśmy wezwani, aby modlić się i rozważać,
którzy pośród nas mogą służyć

jako księża, siostry czy bracia zakonni.

JEZUS WZYWA PO IMIENIU
“PÓJDŹ ZA MNĄ”

Modlę się o powołania kapłańskie i zakonne z naszej 
parafii. Jako owoc modlitwy uważam, że osoba podana 
niżej ma dary i zdolności, aby być kiedyś księdzem, siostrą 
lub bratem zakonnym. Być może Chrystus wzywa go (ją) 
do tej drogi życia.

Imię i nazwisko osoby, którą proponuję:

_____________________________________________

_____________________________________________

Ulica i numer domu  _____________________________

_____________________________________________

Miasto  __________________Kod pocztowy __________

Telefon _______________________________________

Wiek osoby _______

Jak dobrze znam tę osobę: _________________________

Myślę, że ma powołanie na:
        [  ]  księdza (zakon./diecez.) [  ]  diakona
        [  ]  brata zakonnego               [  ]  siostrę zakonną

Podpis i jeśli możliwe, numer telefonu:

_____________________________________________

Po odcięciu formularza prosimy wysłać go na adres:

OMI Vocation Ministry
71 Indian Trail
Toronto, ON  M6R 2A1
Canada

lub wysłać e-mailem:  vocations@omiap.org

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej
Prowincja Wniebowzięcia

71 Indian Trail 
Toronto, Ontario M6R 2A1 Canada

E-mail: vocations@omiap.org
www.omiap.org

Wezwani po Imieniu
"Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił 
robotników na swoje żniwo." 

Mt: 9:37-38



What should one look for in a candidate to 
priesthood and consecrated life?

• A person of prayer who loves the Lord;
• a person who is actively involved in the life of 

the Church;
• a person who is successful in life, including 

school, work, and relationships;
• people person;
• person with personal integrity, honesty, 

generosity.

Often, when talking to potential priest candidates, 
they will say that they think they would be good 
husbands and fathers. Many of the same qualities 
that make one well suited to be a spouse and 
parent are the qualities that make one a good 
priest or religious.

JESUS CALLS BY NAME
“COME AND FOLLOW ME”

I pray for vocations to the priesthood and religious life. 
As the fruit of this prayer I trust that the person below 
has the necessary gifts and might be called to Religious 
Life and/or Priesthood. 

First and last name of the person called:

_____________________________________________

_____________________________________________

Address  ______________________________________

_____________________________________________

City  __________________Postal Code______________

Phone ________________________________________

Age of the candidate _______

How well do I know the person? ____________________

I believe the person has a vocation as:
        [  ] priest [  ] deacon
        [  ]  religious brother               [  ]  religious sister

Your signature and phone (if possible):

_____________________________________________

Please tear of and mail to:

   OMI Vocation Ministry
  71 Indian Trail
  Toronto, ON  M6R 2A1
  Canada

or e-mail to:  vocations@omiap.org

God is always free to call whom He 
wishes and when He wishes, in  
accordance with …

But usually He calls by means of us and our 
words. So, do not be afraid to call. Go among 
your young people. Go and meet them 
personally and call them. The hearts of many 
young people, and not so young people, are 
ready to listen to you. Many of them are 
looking for something to live for; they are 
waiting to discover a worthwhile mission, 
to devote their lives to it. Christ has attuned 
them to his call and yours.
We must call. 
The Lord will do the rest.

Message of blessed John Paul II   
World Day of Prayer for Vocations 1979

Missionary Oblates of Mary Immaculate  
Assumption Province

71 Indian Trail 
Toronto,  Ontario  M6R 2A1  Canada

vocations@omiap.org
www.omiap.org

Called by Name


