
Panie Jezu Chryste, który 
oddałeś Swe życie dla zbawienia 
ludzi i stałeś się Wiecznym 
Kapłanem, prosimy Cię za tych, 
którzy przygotowują się do kapłań-
stwa. Racz ich otoczyć łaską Swego 
błogosławieństwa, oddalaj od nich 
wszelkie pokusy, umacniaj w świę-
tości, aby ochoczo i z oddaniem 
poznawali Ciebie i w ten sposób 
przygotowali się do zaszczytnej 
służby w Twoim Kościele. 

W szczególny sposób poleca-
my Ci kleryków, wychowawców 
i wykładowców naszego Elbląs-
kiego Seminarium. Ukaż im sens 
i wartość powołania, aby sami coraz 
bardziej Cię kochali i jednoczyli się 
z Tobą, który żyjesz i królujesz na 
wieki wieków. Amen 
Ojcze… Zdrowaś… Chwała… 
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