
Tematem przewodnim tegorocznego Orędzia na 47 Światowy Dzień Modlitw o 
powołania są słowa: świadectwo wzbudza powołania. Papież Benedykt XVI w 
swym Orędziu pragnie pobudzić naszą świadomość na fakt, że słowa uczą a 
przykłady pociągają, także na poziomie duchowego odkrywania powołania. 
Świadczenie o swojej wierze w Zmartwychwstałego Pana powinno przenikać 
każdą czynność jaką wykonujemy , bowiem jak naucza święty Paweł wszystko 
cokolwiek robicie na chwałę Bożą czyńcie.
Tegoroczny Dzień Modlitw o powołania niechaj zatem będzie dniem 
uświadomienia sobie , jak wielka jest potrzeba mojego osobistego życiowego 
świadectwa w budzeniu powołań kapłańskich i zakonnych.
W dzisiejszą Niedzielę prośmy szczególnie za wstawiennictwem Jezusa Dobrego 
Pasterza, aby pobudził serca wielu młodych ludzi do odważnego i radykalnego 
pójścia za Nim. Bowiem żniwo wielkie, ale robotników wciąż mało.
Prośmy dzisiaj szczególnie Boga, aby spojrzał na swoją winnicę, użyźnił ją 
strumieniami wód, i aby oświecił serca młodych ludzi do służenia Bogu w 
ubogich—w duchu i za przykładem św. Wincentego a Paulo.

The theme for this year’s World Day of prayer for Vocations are the words: Witness 
awakens Vocations. Pope Benedict XVI in his message for this Day, would like us to 
become aware that the testimony of our faith and especially the witness of the Risen 
Christ is an important element in the discovery of vocations among young people. 
Today's world offers young people a lot of role models. Unfortunately, many of them 
are not worthy to follow.
Therefore, there is a need for hopeful prayers for young people to wisely choose role 
models. And there is also an urgent need to bear witness to our faith in the 
environments in which we live.
Therefore let the Good Shepherd Sunday be the day for us all to pray that many young 
people responded to Christ's call: “Follow me.”
Let us ask Christ the Good Shepherd to enlighten hearts of young people to go to serve 
God in the poor in the spirit of St. Vincent de Paul.
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