
Modlitwy o powołania do Zgromadzenia Oblatów św. Józefa

Tydzień I

Niedziela

Panie poślij robotników do twojej winnicy, aby wszyscy ludzie znaleźli
życie w imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Poniedziałek

Panie Jezu, który zesłałeś Ducha Świętego, daj, aby w Twoim Kościele nie
brakowało nigdy tych, którzy napełnieni Duchem Świętym będą twoimi
świadkami.

Wtorek



Spraw, by Twój Duch obecny w naszym Zgromadzeniu, ożywił je nowymi
powołaniami, które będą głosić Ewangelię i naśladować św. Józefa z
Nazaretu po całym świecie.

Środa

Wzbudź, wśród młodych ludzi powołania kapłańskie i zakonne, aby
naśladując przykład Twojego sługi św. Józefa Marello, byli nadzwyczajni w
rzeczach zwyczajnych.

Czwartek

Wzbudź w wielu młodych ludziach pragnienie podążania za Tobą Boskim
Mistrzem zachowując Rady Ewangeliczne: Ubóstwa, Czystości i
Posłuszeństwa

Piątek 

Spraw, aby nasze Zgromadzenie doświadczało Twojej miłości i opieki
poprzez dobre powołania kapłańskie i zakonne

Sobota

Panie Jezu, który strącasz władców tronu, a wywyższasz pokornych, poślij
młodych i gorliwych, aby nadal ofiarowali się na służbę naśladowania św.
Józefa

Tydzień II

Niedziela

Ojcze święty, który jesteś inspiratorem każdego powołania, poślij
młodych, aby za przykładem św. Józefa, poprzez swoje słowa i życie
świadczyli o Chrystusie w świecie.

Poniedziałek

Udziel Panie naszemu Zgromadzeniu nowych powołań, by nie zabrakło
tych, którzy w ukryciu i ciszy będą realizować przykład życia prawdziwych
uczniów Twoich.

Wtorek

Spraw, aby wielu ludzi młodych ochrzczonych w wodzie i Duchu Świętym
przyjęło wezwanie, by kontynuować drogę św. Józefa Marello w świecie

Środa



Za Wstawiennictwem Matki Bolesnej, matki naszego powołania, poślij
Twojego Ducha Świętego, abyśmy przyjmując Twoje Słowo radosnym
sercem umieli przekazywać Je tym powołanym, których Twoja Opatrzność
nam udziela.

Czwartek

Panie Jezu, który wzrastałeś w szkole św. Józefa, poślij młodych, aby żyli
w Twoim Kościele duchem Opiekuna Zbawiciela.

Piątek

Za wstawiennictwem naszego ojca św. Józefa Marello, poślij do
Zgromadzenia wielu ludzi młodych, którzy chcą go naśladować w
codziennym życiu kapłańskim i zakonnym.

Sobota

Chryste, który jesteś Najwyższym Kapłanem, który powołujesz nad do
uczestnictwa w twoim kapłaństwie, spraw, aby w Twoim Kościele nie
zabrakło nigdy kapłanów i braci zakonnych.

Tydzień III

Niedziela

Poślij do naszego Zgromadzenia wielu młodych ludzi, którzy oddadzą się
posłudze przemieniania świata zgodnie ze wskazaniami Twojej Bożej
Opatrzności, która codziennie wskazuje słuszną drogę.

Poniedziałek

Spraw, by wspólnoty zakonne i wszystkie rodziny chrześcijańskie
zaangażowały się w duszpasterstwo powołaniowe, aby Kościół zaniósł
Słowo wszelkiemu stworzeniu.

Wtorek

Prosimy Cię, abyśmy umieli przeżywać z nadzieją nasz oblacki projekt
życia wskazany przez św. Józefa Marello i byli odważni i radośni w
przekazywaniu tego depozytu innym młodym ludziom

Środa



Uczyń z nas narzędzie pojednania i pokoju, abyśmy umieli przyjąć z
otwartością ducha tych, którym udzieliłeś powołania do naszego
Zgromadzenia.

Czwartek

Nie pozwól, byśmy zamknęli się w swojej osobistej pewności lub popadli w
zniechęcenie, lecz abyśmy byli zawsze otwarci na ludzi i Bożą Opatrzność,
których powołujesz do naszego Zgromadzenia.

Piątek

Panie Jezu, Synu Boży, który stałeś się posłuszny aż do śmierci, spraw,
aby coraz więcej ludzi podążali za twoim przykładem żyjąc w czystości,
ubóstwie i posłuszeństwie.

Sobota

Panie, Ty nas wezwałeś, byśmy byli uczniami Twojego Syna, na wzór św.
Józefa, udziel naszemu Zgromadzeniu łaski nowych powołań do życia
kapłańskiego i zakonnego.

Tydzień IV

Niedziela

Panie Jezu, który tutaj na ziemi szanowałeś Maryję i Józefa, spraw,
abyśmy podążali za przykładem świętości św. Józefa Marello, który czcił tu
na ziemi Maryje i Józefa.

Poniedziałek

Naucz nas naśladować ducha apostolskiego naszego Założyciela św.
Józefa Marello i poślij nam dobre powołania, aby kontynuować jego
charyzmat w Twoim Kościele.

Wtorek

Wzbudź mężną wiarę we wszystkich, których powołujesz do naszego
Zgromadzenia, aby z radosnym usposobieniem poświęcili się w
wychowanie chrześcijańskiej młodzieży na wzór św. Józefa Marello

Środa



Utwierdź nas w naszym józefickim powołaniu i wzbudź nowe , które nigdy
nie zaprzestaną godnie i owocnie głosić Ewangelię i troszczyć się o sprawy
Jezusa na ziemi.

Czwartek

Ty powołujesz Apostołów, by byli rybakami ludzi, oświeć tych, których
wzywasz do pełnej komuni z naszym zgromadzeniu

Piątek

Ty powołujesz tych, których sam chcesz, prosimy Cię, abyśmy słowem i
przykładem naszego życia promowali powołania do naszego
Zgromadzenia.

Sobota

Ty wybrałeś Najświętszą Maryję dziewicę na swoją i naszą Matkę, spraw,
abyśmy doświadczali skuteczności Jej wstawiennictwa w duszpasterstwie
powołań i we wszystkich naszych pracach.


