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TO:

BULLETIN EDITORS

FROM:

VOCATION OFFICE

DATE:

JANUARY 2013

RE:

VOCATION ANNOUNCEMENTS FOR PARISH BULLETINS
APRIL-JUNE 2014

Please consider including the following vocation announcements in your weekly parish bulletins.
Thank you!
6 Kwietnia, 2014 – Piąta Niedziela Wielkiego Postu
Jezus wyzwala nas z grobów apatii i bierności. W jaki sposób dane ci nowe życie może przemieniać
innych? Rozważ wstąpienie na drogę służby Kościołowi. (Jan 11:1-45).
Jeśli czujesz w sercu, że Bóg powołuje cię do kapłaństwa, zapraszamy do odwiedzenia strony
internetowej www.ChicagoPriest.com lub skontaktowania się z ks. Francis Bitterman
fbitterman@archchicago.org lub pod numerem telefonu 312-534-8298. Aby uzyskać informacje na
temat powołania do życia zakonnego, prosimy o kontakt z s. Elyse Ramirez pod adresem
eramirez@archchicago.org lub kontakt telefoniczny 312-534-5240. Informacji na temat programu
Diakonatu Stałego udziela Diakon Bob Puhala pod numerem 847-837-4564 lub bpuhala@usml.edu
13 Kwietnia, 2014 - Niedziela Palmowa
Czy pozostaniesz przy Jezusie i innych ludziach w czasie zagrożenia i próby? Módl się o łaskę
wytrwałości w trudach i przeciwnościach życia. (Mateusz 27:11-54).
Jeśli czujesz w sercu, że Bóg powołuje cię do kapłaństwa, zapraszamy do odwiedzenia strony
internetowej www.ChicagoPriest.com lub skontaktowania się z ks. Francis Bitterman
fbitterman@archchicago.org lub pod numerem telefonu 312-534-8298. Aby uzyskać informacje na
temat powołania do życia zakonnego, prosimy o kontakt z s. Elyse Ramirez pod adresem
eramirez@archchicago.org lub kontakt telefoniczny 312-534-5240. Informacji na temat programu
Diakonatu Stałego udziela Diakon Bob Puhala pod numerem 847-837-4564 lub bpuhala@usml.edu

20 Kwietnia, 2014 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Anioł rzekł: „Nie lekaj się.” Ufaj, że Zmartwychwstały Chrystus obdarza cię mocą by iść i głosić Dobrą
Nowinę. (Mateusz 28:1-10). Jeśli czujesz w sercu, że Bóg powołuje cię do kapłaństwa, zapraszamy do
odwiedzenia strony internetowej www.ChicagoPriest.com lub skontaktowania się z ks. Francis
Bitterman fbitterman@archchicago.org lub pod numerem telefonu 312-534-8298. Aby uzyskać

informacje na temat powołania do życia zakonnego, prosimy o kontakt z s. Elyse Ramirez pod adresem
eramirez@archchicago.org lub kontakt telefoniczny 312-534-5240. Informacji na temat programu
Diakonatu Stałego udziela Diakon Bob Puhala pod numerem 847-837-4564 lub bpuhala@usml.edu

27 Kwietnia, 2014 – Druga Niedziela Wielkanocna
Przez dar Ducha Świętego jesteśmy posłani aby dzielić się pokojem Chrystusa. Czy wierzysz, że Jezus
cię powołuje? Odwagi! Pójdź za Nim! (Jan 20:19-31). Jeśli czujesz w sercu, że Bóg powołuje cię do
kapłaństwa, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.ChicagoPriest.com lub
skontaktowania się z ks. Francis Bitterman fbitterman@archchicago.org lub pod numerem telefonu
312-534-8298. Aby uzyskać informacje na temat powołania do życia zakonnego, prosimy o kontakt z s.
Elyse Ramirez pod adresem eramirez@archchicago.org lub kontakt telefoniczny 312-534-5240.
Informacji na temat programu Diakonatu Stałego udziela Diakon Bob Puhala pod numerem
847-837-4564 lub bpuhala@usml.edu

4 Maja, 2014 – Trzecia Niedziela Wielkanocna
Czy rozpoznajesz Jezusa w twym życiu? Czy serce rozpala się w tobie? Pomyśl o możliwości kroczenia
drogą z Jezusem jako brat lub siostra zakonna, kapłan albo diakon. (Łukasz 24:13-35).
Jeśli czujesz w sercu, że Bóg powołuje cię do kapłaństwa, zapraszamy do odwiedzenia strony
internetowej www.ChicagoPriest.com lub skontaktowania się z ks. Francis Bitterman
fbitterman@archchicago.org lub pod numerem telefonu 312-534-8298. Aby uzyskać informacje na
temat powołania do życia zakonnego, prosimy o kontakt z s. Elyse Ramirez pod adresem
eramirez@archchicago.org lub kontakt telefoniczny 312-534-5240. Informacji na temat programu
Diakonatu Stałego udziela Diakon Bob Puhala pod numerem 847-837-4564 lub bpuhala@usml.edu

11 Maja, 2014 – Czwarta Niedziela Wielkanocna
ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE
Za czyim głosem pójdziesz – Dobrego Pasterza czy obcego? Módl się pokornie o serce wsłuchane w
głos Bozy. (Jan 10:1-10). Jeśli czujesz w sercu, że Bóg powołuje cię do kapłaństwa, zapraszamy do
odwiedzenia strony internetowej www.ChicagoPriest.com lub skontaktowania się z ks. Francis
Bitterman fbitterman@archchicago.org lub pod numerem telefonu 312-534-8298. Aby uzyskać
informacje na temat powołania do życia zakonnego, prosimy o kontakt z s. Elyse Ramirez pod adresem
eramirez@archchicago.org lub kontakt telefoniczny 312-534-5240. Informacji na temat programu
Diakonatu Stałego udziela Diakon Bob Puhala pod numerem 847-837-4564 lub bpuhala@usml.edu

18 Maja, 2014 – Piąta Niedziela Wielkanocna
„Jak możemy znać drogę?” Jezus objawia nam drogę. Ufaj, że On uczyni wielkie rzeczy w twym zyciu.
(Jan 14:1-12). Jeśli czujesz w sercu, że Bóg powołuje cię do kapłaństwa, zapraszamy do odwiedzenia
strony internetowej www.ChicagoPriest.com lub skontaktowania się z ks. Francis Bitterman
fbitterman@archchicago.org lub pod numerem telefonu 312-534-8298. Aby uzyskać informacje na
temat powołania do życia zakonnego, prosimy o kontakt z s. Elyse Ramirez pod adresem
eramirez@archchicago.org lub kontakt telefoniczny 312-534-5240. Informacji na temat programu
Diakonatu Stałego udziela Diakon Bob Puhala pod numerem 847-837-4564 lub bpuhala@usml.edu

25 Maja, 2014 – Szósta Niedziela Wielkanocna
Duch prawdy mieszka w tobie. Nie jesteś sam. Rozważ do czego Bóg wzywa cię w tym czasie twego
życia. (Jan 14:15-21). Jeśli czujesz w sercu, że Bóg powołuje cię do kapłaństwa, zapraszamy do
odwiedzenia strony internetowej www.ChicagoPriest.com lub skontaktowania się z ks. Francis
Bitterman fbitterman@archchicago.org lub pod numerem telefonu 312-534-8298. Aby uzyskać
informacje na temat powołania do życia zakonnego, prosimy o kontakt z s. Elyse Ramirez pod adresem
eramirez@archchicago.org lub kontakt telefoniczny 312-534-5240. Informacji na temat programu
Diakonatu Stałego udziela Diakon Bob Puhala pod numerem 847-837-4564 lub bpuhala@usml.edu

1 Czerwca, 2014 Siódma Niedziela Wielkanocna – Wniebowstąpienie Pańskie
Jezus poucza nas by dzielić się wiara przez łaskę Chrztu Świętego. Gdzie Bóg wzywa ciebie do dzielenia
się twymi darami? (Mateusz 28:16-21). Jeśli czujesz w sercu, że Bóg powołuje cię do kapłaństwa,
zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.ChicagoPriest.com lub skontaktowania się z ks.
Francis Bitterman fbitterman@archchicago.org lub pod numerem telefonu 312-534-8298. Aby uzyskać
informacje na temat powołania do życia zakonnego, prosimy o kontakt z s. Elyse Ramirez pod adresem
eramirez@archchicago.org lub kontakt telefoniczny 312-534-5240. Informacji na temat programu
Diakonatu Stałego udziela Diakon Bob Puhala pod numerem 847-837-4564 lub bpuhala@usml.edu

8 Czerwca, 2014 – Zesłanie Ducha Świętego
Przybądź Duchu Święty z Twymi siedmioma darami. Bądź mą inspiracją, oświeć mnie, ożyw mnie i
wlej pragnienie do bycia świadkiem Ewangelii. (1 Koryntian 12: 3-7, 12-13).
Jeśli czujesz w sercu, że Bóg powołuje cię do kapłaństwa, zapraszamy do odwiedzenia strony
internetowej www.ChicagoPriest.com lub skontaktowania się z ks. Francis Bitterman
fbitterman@archchicago.org lub pod numerem telefonu 312-534-8298. Aby uzyskać informacje na
temat powołania do życia zakonnego, prosimy o kontakt z s. Elyse Ramirez pod adresem
eramirez@archchicago.org lub kontakt telefoniczny 312-534-5240. Informacji na temat programu
Diakonatu Stałego udziela Diakon Bob Puhala pod numerem 847-837-4564 lub bpuhala@usml.edu

15 Czerwca, 2014 – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Czy jesteś powołany do życia we wspólnocie? Proś Trójcę Świętą o pomoc w rozeznaniu powołania. (2
Koryntian 13:11-13). Jeśli czujesz w sercu, że Bóg powołuje cię do kapłaństwa, zapraszamy do
odwiedzenia strony internetowej www.ChicagoPriest.com lub skontaktowania się z ks. Francis
Bitterman fbitterman@archchicago.org lub pod numerem telefonu 312-534-8298. Aby uzyskać
informacje na temat powołania do życia zakonnego, prosimy o kontakt z s. Elyse Ramirez pod adresem
eramirez@archchicago.org lub kontakt telefoniczny 312-534-5240. Informacji na temat programu
Diakonatu Stałego udziela Diakon Bob Puhala pod numerem 847-837-4564 lub bpuhala@usml.edu

22 Czerwca, 2014 – Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej
Jeśli kto karmi się Chlebem Życia będzie żył na wieki. W jaki sposób twoja dusza karmi się Ciałem i
Krwią Chrystusa? Eucharystia jest centrum wiary chrześcijańskiej. Przyjdź do stołu Pana! (Jan 6:51-58).
Jeśli czujesz w sercu, że Bóg powołuje cię do kapłaństwa, zapraszamy do odwiedzenia strony
internetowej www.ChicagoPriest.com lub skontaktowania się z ks. Francis Bitterman
fbitterman@archchicago.org lub pod numerem telefonu 312-534-8298. Aby uzyskać informacje na
temat powołania do życia zakonnego, prosimy o kontakt z s. Elyse Ramirez pod adresem
eramirez@archchicago.org lub kontakt telefoniczny 312-534-5240. Informacji na temat programu
Diakonatu Stałego udziela Diakon Bob Puhala pod numerem 847-837-4564 lub bpuhala@usml.edu
29 Czerwca, 2014 – Uroczystość Świetych Piotra i Pawła
Jak zapraszasz innych do swego serca? Czy jesteś otwarty by dzielić się życiem z innymi? Nich serce
twoje prowadzi cię do kroczenia za Jezusem. (Mateusz 10:37-42).
Jeśli czujesz w sercu, że Bóg powołuje cię do kapłaństwa, zapraszamy do odwiedzenia strony
internetowej www.ChicagoPriest.com lub skontaktowania się z ks. Francis Bitterman
fbitterman@archchicago.org lub pod numerem telefonu 312-534-8298. Aby uzyskać informacje na
temat powołania do życia zakonnego, prosimy o kontakt z s. Elyse Ramirez pod adresem
eramirez@archchicago.org lub kontakt telefoniczny 312-534-5240. Informacji na temat programu
Diakonatu Stałego udziela Diakon Bob Puhala pod numerem 847-837-4564 lub bpuhala@usml.edu

