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Ten, kto otwiera serce Jezusowi,  
nie tylko rozumie tajemnicę Jego egzystencji,  
ale takŜe tajemnicę własnego powołania… 

(Jan Paweł II) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tego wieczoru jednoczymy si ę z całym Ko ściołem, 

który w ró Ŝnych cz ęściach świata gromadzi si ę na modlitewnym czuwaniu 
z okazji 42 Światowego Dnia Modlitw o powołania, 
celebrowanym jutro w IV Niedziel ę Wielkanocn ą. 

 
 

Zachowuję w sercu wiele spotkań z młodzieŜą, które odbyłem w 
poprzednich latach. Dzisiaj tamci młodzi stali się juŜ dorosłymi ludźmi. MoŜe są 
rodzicami niektórych z was, a moŜe stali się kapłanami, zakonnikami czy siostrami 
zakonnymi oraz waszymi wychowawcami w wierze.  

Widziałem ich radosnych, jak przystało na młodych, a jednocześnie 
zamyślonych, gdyŜ pragnęli oni nadać pełny sens ich Ŝyciu. Dzięki tym spotkaniom 
coraz mocniej przekonywałem się jak silne w nowych pokoleniach jest pragnienie 
wartości duchowych oraz jak szczere jest dąŜenie do świętości. Młodzi potrzebują 
Chrystusa, ale wiedzą teŜ, Ŝe Chrystus zechciał ich potrzebować.  

(JAN PAWEŁ II, Orędzie na 42 Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2005, 4) 
 

UROCZYSTA PROCESJA ZE SŁOWEM BOśYM  

Z Ewangelii wg Św. Łukasza (5,1-11) 

Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego aby słuchać słowa BoŜego, a 

On stał nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; 
rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która 
naleŜała do Szymona, poprosił go, Ŝeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł 
i z łodzi nauczał tłumy.  
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci 
na połów!». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i 
niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, 
zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, Ŝe sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli 
więc na wspólników w drugiej łodzi, Ŝeby im przyszli z pomocą. Ci 
podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak Ŝe się prawie zanurzały. Widząc to 
Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, 
bo jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy 
w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak równieŜ Jakuba i 
Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus 
rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I 
przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim. 
 

I. 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  
 

Drogie dziewczęta i drodzy chłopcy! 
Zaufajcie Jezusowi! 

Wsłuchujcie się w Jego nauczanie. 
Kierujcie wasze spojrzenie ku Jego obliczu! 

Trwajcie w słuchaniu Jego słowa. 
Pozwólcie, Ŝeby to właśnie On kierował 

kaŜdym waszym poszukiwaniem i dąŜeniem, 
kaŜdym waszym ideałem 

 i pragnieniem serca. 

(JAN PAWEŁ II, Orędzie, 4) 
 

CHWILA MODLITWY OSOBISTEJ  
 
 
 
 

 



II. 
     "Duc in altum!" To polecenie Jezusa jest wyjątkowo aktualne w naszych 
czasach, w których powszechna jest mentalność prowadząca do zniechęcenia w 
obliczu trudności. Pierwszym warunkiem wypłynięcia na głębię jest kultywowanie 
głębokiego ducha modlitwy, który karmi się codziennym wsłuchiwaniem się w 
Słowo BoŜe. Autentyczność Ŝycia chrześcijańskiego mierzy się właśnie głębią 
modlitwy. Taka modlitwa jest sztuką, której trzeba się uczyć “z ust samego 
Boskiego Mistrza”, błagając Go razem z pierwszymi uczniami: “Panie, naucz nas 
modlić się!” (Łk 11, 1). W modlitwie dochodzi do owego dialogu z Chrystusem, 
który prowadzi ku jego ostatecznemu celowi: „Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać 
będę” (J  15, 4)” (NMI, 32). 

(JAN PAWEŁ II, Orędzie, 2) 
 

 
REFLEKSJA  POWOŁANIOWA  

 
 
 

 
 
 
 

III. 
 

Zwracam się teraz do was, drodzy rodzice i wychowawcy chrześcijańscy, a takŜe 
do was – kapłani, osoby konsekrowane i katecheci świeccy. Bóg powierzył wam 
szczególne zadanie, by kierować młodych na drogach świętości. Bądźcie dla nich 
przykładem ofiarnej wierności Chrystusowi. Dodajcie im odwagi, by nie bali się 
wypłynąć na głębię, odpowiadając bez wahania na zaproszenie Pana. On powołuje 
niektórych do Ŝycia w rodzinie, a innych do Ŝycia konsekrowanego albo do 
kapłaństwa słuŜebnego. PomóŜcie im rozpoznać, jakie jest ich powołanie oraz stać 
się prawdziwymi przyjaciółmi Chrystusa i Jego autentycznymi uczniami. Kiedy 
dorośli wierzący potrafią uczynić widzialnym oblicze Chrystusa za pomocą słów 
oraz przykładu Ŝycia, wtedy młodzi okazują się gotowi do przyjęcia wymagającego 
przesłania Jezusa, naznaczonego tajemnicą KrzyŜa. 

(JAN PAWEŁ II, Orędzie, 5) 
 
 

ŚWIADECTWA  
 
- Siostra zakonna 
- Kleryk 
- Osoba z Instytutu świeckiego. 

IV. 
GEST 

Drodzy młodzi, to właśnie w szczególny sposób do was 
kieruję jeszcze raz zaproszenie Chrystusa, by wypłynąć na głębię. 

KaŜdy z was musi podjąć waŜne decyzje w odniesieniu do przyszłości. 

 (Jan Paweł II) 
 

MODLITWA KO ŃCOWA  

Jezu, Synu Boga, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. 
Ty powołujesz ochrzczonych, by wypłynęli na głębię, 
krocząc drogami świętości. 
Wzbudź w sercach ludzi młodych pragnienie,  
by być we współczesnym świecie 
świadkami potęgi Twojej miłości. 

Napełnij młodych Twoim Duchem odwagi i roztropności, 
aby prowadził ich ku głębi tajemnicy człowieka, 
by stali się zdolnymi do odkrycia pełnej prawdy  
o sobie i o własnym powołaniu.  

Nasz Zbawicielu, posłany przez Ojca,  
aby objawić Jego miłosierną miłość. 
Obdarz Twój Kościół darem ludzi młodych,  
którzy są gotowi wypłynąć na głębię, 
aby być wśród ludzi znakiem 
Twojej obecności, która odnawia i zbawia.  

Najświętsza Dziewico, Matko Zbawiciela, 
niezawodna Przewodniczko na drodze ku Bogu i bliźniemu. 
Ty, która zachowywałaś słowa Jezusa w głębi Twego serca, 
wspieraj Twoim macierzyńskim wstawiennictwem  
rodziny i wspólnoty kościelne, aby pomagały ludziom młodym  
w hojnej odpowiedzi na wezwanie Pana.   
Amen. 
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