
ADORUJMY PANA-VIta Adoracja-Lipiec 2020 

 

Pieśń na rozpoczęcie: O Krwi Najdroższa (całość) 

Link do pieśńi : https://youtu.be/SzWOOtS3flw 

Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie w ten pierwszy piątek miesiąca na Adorację 
Ciebie w Najświętszym Sakramencie, aby w szczególny sposób wynagrodzić Tobie 
wszystkie zniewagi jakich doznajesz w tym Sakramencie Miłości, oddając się nam 
całkowicie i bez zastrzeżeń. Pragniemy nie tylko wynagradzać, ale i uwielbiać 
Ciebie za to, że Jesteś z nami. Za to, że kochasz nas i obdarzasz nas darami Ducha 
Świętego. W szczególny sposób w tym miesiącu lipcu pragniemy uczcić i uwielbić 
Twoją świętą Krew przelaną dla zbawienia ludzi, za których się ofiarowałeś Bogu 
Ojcu, jako przebłaganie za grzechy nasze. 

Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Najdroższą Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa 
w połączeniu ze wszystkimi Mszami świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi 
za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających grzeszników na świecie, za 
grzeszników w kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, za nas tu 
zgromadzonych. Amen. 

Cisza... 

Pieśń : Stoję dziś (x3) 

Link do pieśńi : https://youtu.be/V8dIZafe-74 

                                         Modlitwa błagalna  

O Najdroższa Krwi Jezusa która przelana byłaś, aby ukazać Twoje miłosierdzie 
całej ludzkości. Teraz jesteśmy blisko Ciebie. Wylej się na nas swą nieskończoną 
mocą! Oto tu nasza głowa, serce, ręce, nasza wola, rozum, pamięć, myśli, nasze 

https://youtu.be/SzWOOtS3flw
https://youtu.be/V8dIZafe-74


pragnienia i skłonności, nasze uczucia, nasze działanie. Obmyj nas ze wszystkiego 
co brudne, zmaż plamy, uzdrów co jest w nas chore. Nawróć nas i przemień Twoją 
cudowną mocą, abyśmy mogli zjednoczyć się z Tobą. O czystości nieskończona 
uczyń nas czystymi, nakarm nas, błogosław nas! Amen.  

Pieśń: O Panie Ty nam dajesz (2 zwrotki)  

Link do pieśńi : https://youtu.be/YYvG89Fbyts 

Cisza... 

Siedem ofiarowań Krwi Chrystusa 

 

W zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem który Krew swoją wylał dla zbawienia 
świata, a teraz w Eucharystii uobecnia ofiarę całopalenia ku chwale Ojca zanośmy 
naszą modlitwę wołając: 

Ofiarujemy Ci Ojcze Krew Chrystusa. 

Dla uczczenia Twego świętego Imienia prosząc o przyjście Królestwa Twojego i 
zbawienie całego świata.  

Ofiarujemy Ci Ojcze Krew Chrystusa. 

Za wzrost Twojego Kościoła za Ojca świętego biskupów prezbiterów zgromadzenia 
zakonne oraz o uświęcenie całego ludu Twojego. 

Ofiarujemy Ci Ojcze Krew Chrystusa 

Za nawrócenie grzeszników, o całkowitą uległość Słowu Twojemu i zjednoczenie 
wszystkich chrześcijan. 

https://youtu.be/YYvG89Fbyts


Ofiarujemy Ci Ojcze Krew Chrystusa. 

Za rządzących państwami o kierowanie się moralnością w życiu publicznym oraz o 
pokój i sprawiedliwość między wszystkimi narodami. 

Ofiarujemy Ci Ojcze Krew Chrystusa. 

Za uświęcenie pracy i cierpienia za ubogich ułomnych chorych i cierpiących. 

Ofiarujemy Ci Ojcze Krew Chrystusa. 

Za nasze potrzeby doczesne i duchowe w intencji naszych krewnych przyjaciół i 
nieprzyjaciół. 

Ofiarujemy Ci Ojcze Krew Chrystusa. 

Za tych którzy dzisiaj przejdą do życia wiecznego za wszystkich zmarłych oraz za 
nasze zjednoczenie z Chrystusem w chwale. 

Ofiarujemy Ci Ojcze Krew Chrystusa. 

Niech będzie uwielbiona Krew Jezusowa teraz i zawsze i na wieki wieków . Amen. 

 

Pieśń: Chwale Ciebie Panie (2 zwrotki) 

Link do pieśńi : https://www.youtube.com/watch?v=PYXJqHvuNzg 

Ojcze, do Ciebie wznoszę całe moje istnienie, kielich mojej pustki. Przyjmij o Panie 
tę moją pustkę i wypełnij ją sobą, Twoim światłem, Twoją miłością Twoim życiem. 
Spraw, niech te cenne dary promieniują ze mnie i przelewają kielich mego serca w 
serca tych wszystkich z którymi dzisiaj się spotykam ukazując im piękno Twojej 
radości oraz pełnię i pogodę Twojego pokoju, którego nic, nie może zniszczyć. 

Cisza... 

Litania do Krwi i Wody jako dary przebitego Serca Pana Jezusa 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. 

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. 
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia - módl się za nami. 

Święci Archaniołowie i Aniołowie - módlcie się za nami. 
Wszyscy Święci Boży - módlcie się za nami. 

Święta Faustyno, Apostołko Bożego Miłosierdzia - módl się za nami. 

https://www.youtube.com/watch?v=PYXJqHvuNzg


 
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, strumieniu Miłosierdzia Bożego - wybaw nas. 
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wypływająca z Serca Zbawiciela - wybaw nas. 

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niewysłowiony zdroju Miłości miłosiernej - 
wybaw nas. 

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niewyczerpany darze wielkoduszności Boga - 
wybaw nas. 

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, dająca Ducha Świętego - wybaw nas. 
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, uczczona przez Matkę Odkupiciela - wybaw 

nas. 
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, rodząca Kościół Święty - wybaw nas. 

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, dająca Sakramenty Święte - wybaw nas. 
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, sprowadzająca ducha żalu i pokuty - wybaw 

nas. 
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, miłości niosąca pomoc uciśnionym - wybaw 

nas. 
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, źródło życia i świętości - wybaw nas. 

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, zdroju łaski i pokoju - wybaw nas. 
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, dająca sens życiu człowieka - wybaw nas. 

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, jedyna drogo do nieba - wybaw nas. 
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niosąca nadzieję - wybaw nas. 

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, przywracająca utraconą godność dziecka 
Bożego - wybaw nas. 

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, ubierająca w pokorę i czystość - wybaw nas. 
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, uzdrawiająca rany ludzkich serc - wybaw nas. 
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, oczyszczająca i ratująca dusze - wybaw nas. 

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, światło dla żyjących w mroku niewiary - wybaw 
nas. 

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wyprowadzająca dusze z rozpaczy - wybaw 
nas. 

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wyrywająca z niewoli grzechów - wybaw nas. 
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, zwyciężająca demony - wybaw nas. 

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, ratująca dusze od śmierci wiecznej - wybaw 
nas. 

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, rozwiązująca wszelkie problemy - wybaw nas. 
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, ostatni ratunku dla grzeszników - wybaw nas. 

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, nadziejo ufających Tobie - wybaw nas. 
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, jednocząca nasze dusze z Bogiem - wybaw 

nas. 
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wprowadzająca dusze do Serca Zbawiciela - 

wybaw nas. 
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, światło dla umierających - wybaw nas. 

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, hojna dla dusz czyśćcowych - wybaw nas. 
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, otwierająca nam niebo - wybaw nas. 

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, pociecho wszystkich Świętych - wybaw nas. 
 

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. 

 
K. O Jezu Łaskawy i Miłosierny. 

W. Uczyń serca nasze według Serca Twego. 

Odkupiłeś nas Panie Krwią swoją i uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego. 

Módlmy się . 

Wszechmogący wieczny Boże Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś 
Odkupicielem świata I Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam prosimy godnie 
czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego 
na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie przez Chrystusa 
Pana naszego 

A teraz w ciszy prośmy o zjednoczenie z żywym Bogiem, Tutaj obecnym. Pragnij 
go. Kochaj Go całą duszą, całym sercem i ze wszystkich sił. 

Cisza... 

 

Modlitwa o jedność 

Panie Jezu Chryste na krzyżu przelałeś Twoją Najdroższą Krew, aby zjednoczyć 
niebo i ziemię oraz wszystkich ludzi pomiędzy sobą: Tak bardzo pragnąłeś jedności, 
że dałeś nam w Eucharystii Twoje Ciało i Twoja Krew jako źródło Boskiej miłości. 
Otworzyłeś głębię Twojego Serca modląc się za nas do Ojca niebieskiego “aby 
wszyscy byli jedno». Jednak świat odkupiony za tak wielką cenę jest wciąż 
podzielony skłócony i pełen wojen. Nawet ci którzy głoszą Twoje imię i służą Ci w 
różnych Kościołach nie w pełni dają świadectwo jedności. Prosimy o przebaczenie 
naszych grzechów które spowodowały rozłam w Twoim Mistycznym Ciele. 
Pragniemy mocą Twojej Najdroższej Krwi przyczyniać się do budowania jedności. 



Chcemy zaczynać od siebie, od własnej rodziny, wspólnoty parafii, szkoły, miejsca 
pracy. Nie chcemy pytać kto jest winny kto popełnił błąd kto zaczął …Pragniemy 
raczej płacić własną krwią by tworzyć jedność razem z Tobą i tak jak Ty. Prosimy o 
Twojego Ducha, abyśmy mogli poznać co prowadzi do jedności, abyśmy umieli 
dostrzegać dobro w każdym człowieku i potrafili przebaczać “siedemdziesiąt siedem 
razy “ by w ten sposób znaleźć przebaczenie u Ciebie. Ty sam – obecny pomiędzy 
nami przez wzajemną miłość – bądź naszą jednością, która jest chwalą Boga i 
świadectwem wiary dla świata. Amen. 

Pieśń na zakończenie: Nasz Bóg jest wielki 

Link do pieśńi : https://youtu.be/vfGyiL91M8M (całość) 

 

Błogosławieństwo Najswiętszym Sakramentem 

 

https://youtu.be/vfGyiL91M8M

