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Pieśń na rozpoczęcie Adoracji : Jezu, Jezu – oto stoję dziś przed Tobą.(X3)
Link : https://youtu.be/0A2YefziMCw
Panie Jezu Chryste, który z miłości ku nam dzień i noc w tym Najświętszym
Sakramencie, pełen dobroci i miłosierdzia, przebywasz, oczekując, zapraszając i
przyjmując wszystkich tych, którzy przybywają Cię odwiedzić, wierzymy, że w Hostii
Przenajświetszej jesteś prawdziwie obecny z Ciałem i Krwią, Duszą i Bostwem
Swoim.
Chwila ciszy……………….
Pokłon najglębszy Ci oddaję i dzięki Ci składam za tyle dobrodziejstw mi
wyświadczonych, osobliwie za to żeś samego Siebie zostawił w tym Najświetszym
Sakramencie, żeś Najświętszą Pannę Maryję, Matke swoją, dał nam za Matkę i
Wspomożycielkę i żeś mnie do nawiedzenia i Adoracji Ciebie powołał w tym kościele.
Chwila ciszy…………………….
Pozdrawiam dziś Twe najmiłościwsze Serce i pragnę je uczcić, najpierw, aby Ci
podziękować, żeś ustanowił Najświętszy Sakrament; także, aby Ci zadośćuczynić za
wszystkie zniewagi, których od nieprzyjaciól Twoich w tym Sakramencie doznajesz;
wreszcie, aby Ci oddać pokłon we wszystkich tych kościolach, gdzie Jesteś przez
ludzi opuszczony i zapomniany.
Chwila ciszy……………………..
O Jezu mój, kocham Cię z całego serca! Żałuję, że nieskonczona dobroć Twoja
dotąd tak często zasmucał. Przy pomocy łaski Twojej postanawiam już Cię więcej nie
obrażac. Już od tej chwili poświecam i oddaje Ci się zupełnie, rozporządzaj mną
według Twego upodobania, proszę tylko o Twą miłość,o wytrwanię w łascę Twojej i o
zupełne spełnienię woli Twej najświętszej.

Chwila ciszy……………………..
Polecam Ci duszę czyśćcu cierpiące, szczęgólnie w mięsiącu listopadzie
poświęconym naszym zmarłym. Polecam Tobie wszystkie te duszę, a zwłaszcza te
którę, miały szczęgólne nabożeństwo do przenajświętszego Sakramentu i do
Najświętszej Maryi Panny, ukochany mój Zbawicielu łączę wszystkię uczucia moję z
uczuciami Twego najmiłościwszego Serca i w ten sposób złączonę ofiaruje Ojcu
Twemu Przedwiecznemu i proszę Go w Twoim imieniu, by je przyjąć i wysłuchać
raczył.
Chwila ciszy……………........
Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Panu Jezusowi w Naświętszym
Sakramencię.
Pieśń : Przyjdź Jezu Przyjdź! (x2)
Link : https://youtu.be/QeLBPPemOfM
Komunia duchowna
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Jezu mój, wierze że Jesteś prawdziwie obecny w Najświetszym Sakramencię.
Kocham Cie nadę wszystko i pragnę gorąco , abyś przyszedł do serca mego ze
wszystkimi łaskami których pragniesz mi udzielić. Przyjdź Panie Jezu, otwieram
serce swoje na miłość Twoją. Przyjdź Panie Jezu.
Chwila ciszy……………..
Jako już przybyłego witam Cię i łączę się z Tobą….. łaczę, moją miłość, z Twoją
miłośćią….. moję serce z Twoim Sercem….. zanurzam moje rany grzechowe w
Twoich świętych Ranach. Proszę Cię nie dozwól mi nigdy oddalić się od Ciebie.
Ojczę Przedwieczny, ofiaruje Ci Ciało i Krew Przenajdroższa Jezusa Chrystusa,
Syna Twego, za grzechy moje, w intencji dusz czyśćcowych i za potrzeby Kościoła
świętego.

Chwila ciszy ……………………
Pieśń : Panie przyjdź – cały jestem oczekiwaniem.(x4)
Link : https://youtu.be/OnPRkzQyMAI
Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa
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Boże, węjrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Św…….
Serce Jezusa, pełne dobroci i miłości dla grzeszników, czuję się pokrzepiony i pełen
otuchy na mysł o Twojej łaskawosci. Takze ja niestety, obrażałem Cię swymi
grzechami, żaluję z całego serca, proszę Cię pokornie o przebaczenie i ofjaruję Ci te
chwilę adoracji dla wynagrodzenia obrazy wyrządzonej przez tych którzy nie
odwzajemniają Twej miłości i obrażają Cię nadal swą niewdzięcznością.
Serce Jezusa, pełne dobroci i miłości - zmiłuj sie nad nami,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Św…….
Serce Jezusa nieskonczonego majestatu i glębokiej pokory któreś z miłości ku nam
ukryło się w Najświętszym Sakramencię, pod postaciami chleba i wina , kryjąc
niebiańskie blaski Swego Bóstwa, ileż razy obraziłem Cie grzechami pychy i
wyniosłości. Proszę Cię Panie wlej w serce moje wielkię umiłowanie pokory, tej
pięknej cnoty, abym mogł cieszyć się spokojem którego udzielasz cichym i
pokornego serca.
Serce Jezusa nieskonczonego majestatu – zmiłuj sie nad nami,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Św…….

Serce Jezusa włocznią przebite na krzyżu, z którego wypłyneły strumienię łaski i
zbawienia, obmywam duszę swą w Twojej Krwi Baranka niepokalanego i
postanawiam nie ranić Twego Serca nowymi grzechami a pocieszac ję zawszę i
odwdzięczać się swą płomienną miłością.
Serce Jezusa włocznią przebite – zmiłuj sie nad nami,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Św…….
Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze, któreś skonał na krzyżu aby nam
przywrócić życię i codziennie odnawiasz swą ofiarę ażebyśmy żyli i zmartwychwstali
w Tobie pragnę wynagrodzić wszelką obojętność swoją oraz innych chrzescijań
wobec niewypowiedzianej tajemnicy Mszy św. i proszę Cię byś przygotował mą
dusze do uczestniczenia z żywą wiarą w Najświętszej ofierze która codziennie
powtarza się na ołtarzach naszych.
Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze – zmiłuj sie nad nami,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Św…….
Serce Jezusa gorejące ognisko miłości któreś raczył stać się naszym chlebem żeby
nas wszystkich zjednoczyć w miłującą rodzinę zespoloną przy tym samym stole
proszę Cię o przebaczenie wszystkich wykróczen przeciw miłości bliżniego i objecuję
przebaczyć swym braciom i siostrom i miłować wszystkich z którymi wiaże mnie
święta spojnia Ciało i Krew Twoja.
Serce Jezusa gorejące ognisko miłości — zmiłuj sie nad nami,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Św…….
Serce Jezusa rozkoszy wszystkich Świętych któreś raczył śię oddać mej duszy w
Komunii św., ażeby stać śię zadatkiem mej wiecznej chwały i szcześliwości boleję
bardzo że przyjmowałem Cię często w Komunii św. sercem chłodnym i
obojętnym,rozpal serce moję żarem swej miłości ażebym Cię odtąd przyjmował z
gorliwością świętych i mógł cieszyć śię rozkoszą Twego spotkania w oczekiwaniu
szczęścia wiecznego.
Serce Jezusa rozkoszy wszystkich Świętych — zmiłuj sie nad nami,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Św…….

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju
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Bądź pozdrowiona najdostojnięjsza Królowo i najświętsza Matko Boga. Przez
Najsłodszę Serce Syna Twego Jezusa Kśięcia Pokoju spraw by gniew Jego dał śię
przebłagać i aby On królował nad nami w pokoju.

Antyfona do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Do Serca Twego uciekamy śię Jezu Boski Zbawicielu naszymi grzechami racz śię nie
zrażać o Panie Święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować,
Boże łaskawy i najlitościwszy, o Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki,
Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza. W Sercu swoim racz nas obmyć do Serca
Swojego racz nas przytulić ,w swym Sercu na wieki racz nas zachować, o Jezu, o
Jezu, o Jezu dobry Zbawicielu słodki Pośredniku Boski jedyna ucieczko nasza.
Chwila ciszy….
Pieśń : Wielbić pana chcę radosną pieśń (x3)
Link : https://youtu.be/c47_GpO49tE

Jezus mowi dzisiaj do mnie ….Zaufaj Mi we wszystkim
Ja jestem Panem serc prowadze ję bezpiecznie dokąd zechcę, bądź spokojny,
postawię przy twoim boku tych którzy są ci potrzebni, poślę do ciebie także moich
kapłanów, dziękuj za nich i wspieraj ich swoją modlitwą.

Modlitwa za kapłanów
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O mój Jezu, przez Twoje Serce tak bardzo kochające, błagam Cię, rozpal żarliwoscią
Twej Miłości i gorliwością o Twoją chwałe, wszystkich kapłanów świata, wszystkich
misjonarzy i wszystkich którzy są odpowiedzialni za głoszenię Twego Boskiego
Słowa, aby ogarnięci świętym zapałem wyrywali dusze szatanowi i prowadzili ję do
Twego Serca, gdzie bedą Cię chwalić na wieki. Amen.
O Maryjo, Najświętsza Panno od Przenajświetszego Sakramentu, módl śię za nami.
(w zależnosci od pozostałego czasu można jeszcze zaśpiewac lub odmówić
dziesiątek Rożanca, lub więcej, w intenji dusz czyśćcowych)
Pieśń na zakonczenie Adoracji : Barka
Link : https://youtu.be/OLpUWMdSNLQ
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

