
Deklaracja 
Saletyńskiego Dzieła 

Duchowej Pomocy Powołaniom 
 

Maryjo, Piękna Pani z La Salette, Matko Dobrego 
Pasterza i moja. Ja, …………………………………………………., 
wpisuję się do Złotej Księgi i włączam się w Saletyńskie 
Dzieło Duchowej Pomocy Powołaniom, a przez Twoje 
przeczyste ręce ofiaruję Ojcu Niebieskiemu moje dary 
serca. 
Postanawiam przez okres: 

 miesiąc 

 pół roku 

 rok 

 …………………………………… 
 modlić się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i 
misyjne, a także za Ojca świętego, biskupów i kapłanów, 
braci i siostry zakonne, misjonarzy i misjonarki oraz 
przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego. 
W tej intencji codziennie odmówię specjalną modlitwę o 
powołania oraz: 

 zamówię Mszę świętą 

 Codzienne odmówię dziesiątkę Różańca 

 Codzienne odmówię ……………………………………….. 

 Ofiaruję swoje cierpienia, trudności czy chorobę 

 ………………………………………………………………………… 
Data ………………………….  Podpis ……………………….. 

Informacje  o podjętym przez Ciebie zobowiązaniu 
możesz przesłać na adres: 

 

Saletyńskie Dzieło 
Duchowej Pomocy Powołaniom 

ul. Koszalińska 12 
30-407 Kraków 

 

NADAWCA 
(wypełnić czytelnie drukowanymi literami) 
 

Nazwisko …………….……………………………… 
Imię  …………….……………………………… 
Adres  …………….……………………………… 
Kod  …………….……………………………… 
Miejscowość …………………………………………..  
Rok urodzenia ………………………………………… 
 
 
Uprzejmie informujemy, że powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez 
Saletyńskie Dzieło Duchowej Pomocy Powołaniom z siedzibą w Krakowie, 
ul. Koszalińska 12, wyłącznie dla celów Dzieła. Podanie powyższych danych 
osobowych jest dobrowolne. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów 
Saletyńskiego Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom z siedzibą w Krakowie, 
ul. Koszalińska 12. 

Data ………………………….  Podpis ……………………….. 

Deklaracja 
Saletyńskiego Dzieła 

Duchowej Pomocy Powołaniom 
 

Pragnę zgłosić chęć włączenia się do wspólnej 
modlitwy w ramach Saletyńskiego Dzieła Duchowej 
Pomocy Powołaniom. 
Postanawiam przez okres:* 

 miesiąc 

 pół roku 

 rok 

 …………………………………… 
 modlić się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i 
misyjne, a także za Ojca świętego, biskupów i kapłanów, 
braci i siostry zakonne, misjonarzy i misjonarki oraz 
przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego. 

 W tej intencji codziennie odmówię specjalną 
modlitwę o powołania oraz:* 

 zamówię Mszę świętą 

 Codzienne odmówię dziesiątkę Różańca 

 Codzienne odmówię ……………………………………….. 

 Ofiaruję swoje cierpienia, trudności czy chorobę 

 ………………………………………………………………………… 
 
Data ………………………….  Podpis ……………………….. 

* właściwe zaznaczyć krzyżykiem (x) 


