
ADORUJMY PANA –  IV Adoracja (Maj 2020) 

 

Legenda : Zdjęcie z Kaplicy Adoracji Niepokalanów(MK) 

 

18h30 : na rozpoczęcie Adoracji pieśń : Jezusa ukrytego mam w Sakramencie (2 zwrotki) 

Link do pieśńi : https://youtu.be/8WFHBcox2CY 

 

Modlitwa wstępna 

Jezu, Chlebie życia wiecznego, wierzymy w Ciebie i uwielbiamy Cię, przebywającego w tym 

tabernakulum i we wszystkich kościołach świata. Wielbimy Ciebie razem z tymi, którzy Cię 

wielbią, i kochamy Cię z tymi, którzy Ciebie kochają. Wielbimy Ciebie za tych, którzy Ciebie 

nie wielbią i kochamy Cię za tych, którzy Ciebie nie kochają. 

Chwila ciszy… 

Panie Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, w tym miesiącu poświęconym w sposób 

szczególny Matce Bożej Różańcowej pragniemy trwać przed Tobą razem z Nią. Nikt tak jak 

Ona nie zgłębił tajemnicy Eucharystii, bo nikt tak jak Ona nie był tak bardzo z nią 

zjednoczony.  

Pieśń : Wielbić Pana chcę radosną śpiewać pieśń (x3) 

Link do pieśńi : https://youtu.be/c47_GpO49tE 

 

 

 

 

https://youtu.be/8WFHBcox2CY
https://youtu.be/c47_GpO49tE


Modlitwa do Maryi 

Maryjo, Matko Jezusa i nasza prosimy Cię pokornie, adoruj podczas tego wieczoru razem z 

nami Jezusa, którego przyjęłaś w swoje łono dziewicze, którego wydałaś na świat w 

Betlejem i z którym nierozerwalnie było związane całe Twoje ziemskie życie. Teraz 

przebywasz z Nim razem w chwale Ojca i wstawiasz się za nami. Wierzymy, że nasz dar 

modlitwy podany Jezusowi Twoimi niepokalanymi dłońmi zostanie przez Niego przyjęty i 

uraduje Jego Boskie serce 

Chwila ciszy… 

Maryjo, Matko Jezusa i Matko nasza, naucz nas adorować Twojego Syna, rozważając 

tajemnice Jego ziemskiego życia. Naucz nas adorować Jezusa, obecnego w Najświętszym 

Sakramencie, naucz nas adorować Jezusa ukrytego w Tabernakulum naszego serca. Naucz 

nas adorować Jezusa z którym możemy spotkać się w każdym człowieku.  

-Maryjo, zadumana nad tajemnicą wcielenia Bożego Słowa, naucz nas adorować Jezusa 

(po każdym wezwaniu) 

-Maryjo, wpatrzona w oblicze Dzieciątka Jezus, złożonego w żłobie,  

-Maryjo, ofiarująca Dziecię Jezus Bogu Najwyższemu w świątyni jerozolimskiej,  

-Maryio, kontemplująca oblicze Jezusa w codzienności nazaretańskiego życia,  

-Maryjo, wsłuchana w każde słowo Swojego Syna,  

-Maryjo, trwająca przy Jezusie w Jego publicznej działalności,  

-Maryjo, współcierpiąca ze swoim Synem na Jego krzyżowej drodze,  

-Maryjo, współumierająca z Chrystusem konającym na krzyżu,  

-Maryjo, radująca się chwałą Zmartwychwstania Pana,  

-Maryjo, wpatrzona nieustannie w jaśniejące blaskiem chwały oblicze Syna Bożego w 

królestwie niebieskim,  

 

Pieśń : Daj mi Jezusa (2 zwrotki) 

Link do pieśńi : https://youtu.be/8PBQecoc4ow 

 

Błogosławiona Matko Zbawiciela świata, Matko łaski Bożej i miłosierdzia, do Twego 

Niepokalanego Serca z ufnością zanosimy błaganie: kieruj nami na wszystkich drogach 

naszych, błogosław nam w zajęciach, pocieszaj we wszystkich utrapieniach i cierpieniach, 

wspomagaj w naszych walkach i trudnościach, strzeż wśród niebezpieczeństw duszy i ciała, i 

zachowaj od wszelkiego zła Wejrzyj szczególnie na naszą Ojczyznę i wyjednaj jej trwały 

pokój i bezpieczeństwo. Ufamy dobroci Twojego macierzyńskiego Serca. Wierzymy, ze Twój 

Syn wszystko uczyni, o co dla nas będziesz prosić, aby przez Ciebie był jeszcze bardziej 

uwielbiony teraz i na wieki.   

Chwila ciczy… 

 

 

https://youtu.be/8PBQecoc4ow


Prośby 

Dobry Jezu, przez wrażliwe na wszelki ból i nędzę Serce Twojej Najświętszej Matki, niech 

się objawia w dziejach Kościoła i każdego człowieka Twoja wielka miłość miłosierna i 

przebaczająca. Prosimy Cię : (powtarzając po każdym wezwaniu : Niech się wstawia do 

Ciebie Matka Miłosierna !) 

- Za prześladowany i dyskryminowany w niektórych krajach Kościół Chrystusowy : Niech się 

wstawia do Ciebie Matka Miłosierna  

- Za wszystkie wspólnoty chrześcijańskie odłączone od Kościoła powszechnego 

-Za biskupów, kapłanów, zakony, za ich duchowy i liczebny rozwój  

-Za misje katolickie, za powołania kapłańskie i zakonne wśród tubylczej ludności 

-Za wstrzymanie pandemi koronavirusa 

-Za wszystkich zmarłych którzy umierają bez sakramentów, daj im życie wieczne 

-Za dzieci i młodzież pozbawioną opieki duchowej i pomocy materialnej 

-Za rodziców, wychowawców i pracowników służby zdrowia 

-Za ciężko pracujących i pozbawionych pracy 

-Za pogrążonych w mrokach niewiary i walczących ateistów 

-Za ludzi zniewolonych przez nałogi i konających grzeszników  

-Za szukających Boga i pragnących z Nim się pojednać 

-Za nas wszystkich, którzy potrzebujemy miłosierdzia Twojego 

 

Pieśń : Wiele jest serc (2 zwrotki x2) 

Link do pieśńi : https://youtu.be/vcIEwXRQfTI 

 

Modlitwy dziękczynne 

Jezu miłosierny, dziękujęmy Ci za Twoją obecność i nieskończoną miłość. Dziękujęmy Ci za 

wszystkie łaski, które tak obficie na nas wylewasz. Za wspaniałe dary, którymi nas 

obdarzasz. Za wszystkie doświadczenia, które stawiasz na naszej drodze. Ojcze, Tobie 

ofiarujemy swoje życie. Tobie ofiarujemy siebie. Zabierz nas i wypełnij sobą. 

Chwila ciszy… 

Dziekujemy, wysławiamy i miłujemy Cię Pośredniczko wszelkich łask udzielanych nam przez 

Boga. Potężna rycerko Boga żywego, Zwycięska Królowo nasza tryumfująca nad wszystkimi 

wrogami Twego Syna, Maryjo, Matko Słowa Wcielonego, dopomóż nam przeżywać 

codzienne życie w duchu Twojego "Magnificat". Niech będzie ono nieustannym wielbieniem 

Boga Wszechmocnego, ukrytego pod postacią chleba i wina. 

 

 

https://youtu.be/vcIEwXRQfTI


Litania Loretańska 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

Duchu Święty, Boże, 

Święta Trójco, Jedyny Boże, 

Święta Maryjo, - módl się za nami. 

Święta Boża Rodzicielko, 

Święta Panno nad pannami, 

Matko Chrystusowa, 

Matko Kościoła, 

Matko łaski Bożej, 

Matko nieskalana, 

Matko najczystsza, 

Matko dziewicza, 

Matko nienaruszona, 

Matko najmilsza, 

Matko przedziwna, 

Matko dobrej rady, 

Matko Stworzyciela, 

Matko Zbawiciela, 

Panno roztropna, 

Panno czcigodna, 

Panno wsławiona, 

Panno można, 

Panno łaskawa, 

Panno wierna, 

Zwierciadło sprawiedliwości, 

Stolico mądrości, 

Przyczyno naszej radości, 

Przybytku Ducha Świętego, 



Przybytku chwalebny, 

Przybytku sławny pobożności, 

Różo Duchowna, 

Wieżo Dawidowa, 

Wieżo z kości słoniowej, 

Domie złoty, 

Arko przymierza, 

Bramo niebieska, 

Gwiazdo zaranna, 

Uzdrowienie chorych, 

Ucieczko grzesznych, 

Pocieszycielko strapionych, 

Wspomożenie wiernych, 

Królowo Aniołów, 

Królowo Patriarchów, 

Królowo Proroków, 

Królowo Apostołów, 

Królowo Męczenników, 

Królowo Wyznawców, 

Królowo Dziewic, 

Królowo wszystkich Świętych, 

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 

Królowo wniebowzięta, 

Królowo Różańca świętego, 

Królowo rodziny, 

Królowo pokoju, 

Królowo Polski, 

  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.  

 Chwila ciszy…  



Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem 

 

Pieśń na zakończenie Adoracji : Kocham Ciebie Jezu (x3) 

Link do pieśńi : https://youtu.be/8NG4PycY4s4 

 

 

https://youtu.be/8NG4PycY4s4

