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Przyjaciele Seminarium
Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą zostało
powołane do życia w celu duchowego wspierania kształcenia salezjanów. Warunkiem przynależności do
grona Przyjaciół naszego seminarium jest codzienna modlitwa Zdrowaś Maryjo w trzech intencjach: o nowe
powołania do rodziny salezjańskiej; za młodych salezjanów przebywających w Lądzie oraz w intencji
formatorów pracujących w naszym seminarium.
Pragniemy zapewnić, że każdego dnia modlimy się za naszych Przyjaciół, a ostatniego dnia miesiąca
sprawowana jest msza święta we wszystkich ich intencjach. Szczegółowe intencje, które będą odczytywane
podczas Mszy Św. w ramach modlitwy wiernych, można przesyłać drogą listowną lub internetową na adres:
przyjaciele@wsdts.pl.
Modlitwa Jana Pawła II o powołania
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Proszę wydrukować ten arkusz, odciąć
poniższą deklarację, wypełnić ją i
wysłać pocztą na podany niżej adres:
WSD TS
Ląd nad Wartą 101
62-406 Lądek

Panie Jezu Chryste, Pasterzu naszych dusz, który
nieustannie pełnym miłości wzrokiem wzywasz
żyjących pośród trudności współczesnego świata
młodych ludzi, mężczyzn i kobiety, otwórz ich
umysły, by pośród wielu głosów rozbrzmiewających
wokół nich rozpoznali Twój głos, tak różny od
innych, łagodny i zarazem potężny, który także
dzisiaj powtarza: "przyjdź i chodź za Mną".
Wzbudź
w
sercach
naszej
młodzieży
wielkoduszny zapał, spraw, że stanie się wrażliwą na
oczekiwania braci, którzy wołają o solidarność,
pokój, prawdę i miłość. Skieruj serca młodych ludzi
na drogę ewangelicznego radykalizmu, który może
współczesnemu człowiekowi objawić niezmierzone
bogactwa Twojej miłości. Wezwij ich, przyciągnij
do siebie z właściwą Tobie dobrocią. Weź ich, aby
zaznali słodyczy bycia Twoją własnością! Poślij ich,
by głosili Twoją prawdę i w ten sposób na zawsze
pozostali w Tobie. Amen.

Deklaracja
Pragnę włączyć się w dzieło wspierania powołań
młodych salezjanów i zobowiązuję się do
codziennego odmawiania modlitwy Zdrowaś Maryjo
w intencjach alumnów i formatorów Wyższego
Seminarium Duchownego w Lądzie.
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