
 

ADORUJMY PANA –  V Adoracja (Czerwiec 2020) 

 

 

18h30 : na rozpoczęcie Adoracji pieśń : Jezus Najwyższe Imię  

Link do pieśńi : https://youtu.be/qdR2McQEjBk 

 

Modlitwa wstępna 

Jezu Chryste, Panie mój który z miłości jaką żywisz do nas, dniem i nocą pozostajesz w tym 

Sakramencie pełen miłosierdzia i miłości, gdzie czekasz, zapraszasz i przyjmujesz 

wszystkich którzy Cię nawiedzają. 

Wierzę, że jesteś obecny Tutaj wsród Nas, w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Uwielbiam 

Cię Panie, z otchłani mojej nicości i dziękuję Ci za to dzisięjsze spotkanie, tutaj, z Tobą. 

Prośimy Ciebie, aby te krótkie rozmyślania dzisięjsze zapaliły w naszych dusz gorliwość 

apostolską, a przede wszystkim abyśmy przyczyniły się do własnego wewnętrznego ich 

wyrobienia, gdyż pracę duchową apostolską musimy rozpocząć od własnej duszy.  

Nie można dawać tego, czego się nie posiada, nie można drugich uczyć, czego się samemu 

nie umie, nie można innych dobrze wychować, gdy się nie było dobrze wychowanym. Toteż, 

chcąc być gorliwym Apostołem Serca Jezusowego, musimy często wpatrywać się w nasz 

Boski wzór i codziennie bodaj chwilkę czasu poświęcić, by w skupieniu ducha tym pokarmem 

wzmocnić naszą duszę, wolę zachęcić do ofiar i czynów i nauczyć się od Boskeigo Mistrza, 

w jaki sposób miłością, dobrocią, słodyczą i cierpliwością zdobywać dusze dla Niego. 

„Jedno tylko ślemy błaganie – ześlij nam Chryste Twoje Królowanie”. 

Pieśń : Będę śpiewał Tobie, mocy moja (X3) 

https://youtu.be/qdR2McQEjBk


Link do pieśńi : https://youtu.be/K-FdwPVly4c 

 

MODLITWA PRZED ROZMYŚLANIEM 

 

Veni Sancte Spiritus 

Zanurz nas w głębinach Bożego Milczenia, bo światło Twoje najjaśniej rozpala się w ciszy. 

Spraw, niechaj w nas zamilknie chaos wyobraźni i zgiełk namiętności i wszelki gwar 

zewnętrzny, który tak przeszkadza w dosłyszeniu Słowa Bożego, drzemiącego nieustannie 

na dnie dusz odrodzonych w Tobie.  

Przyjdź Duchu Święty i napój Twoją Miłością wszystkie dusze ginące z pragnienia, bo nie 

znają Ciebie, lub – na swe nieszczęście – zapomniały o Tobie. Odsłoń im Oblicze Twojej 

Miłości, aby zachwycone Jego Boską Pięknością, ukochały Cię nade wszystko.  

 

Pieśń : Dotknij Panie (X3) 

Link do pieśńi : https://youtu.be/l3HHWilaRHQ 

 

 

https://youtu.be/K-FdwPVly4c
https://youtu.be/l3HHWilaRHQ


ROZWAŻANIA 

Od czego zawisło powodzenie w naszej pracy apostolskiej 

Wynik pracy apostolskiej zależy przede wszystkim od życia wewnętrznego duszy pracującej 

nad rozszerzeniem Królestwa Bożego na ziemi. Pamiętajmy Czcicieli Serca Bożego, że 

praca nasza nad pozyskaniem Jemu dusz tylko wówczas wyda owoce, jeśli będzie 

połączona z modlitwą, ofiarą, pokutą i naśladowaniem cnót Pana Jezusa. Starajmy się żyć 

tak, ażeby samo życie nasze przykładem naszym drugich pociągało do Boga.  

Jeśli chcemy, by praca nasza wydała obfite plony, pamiętajmy zawsze działać w Jego 

imieniu. Zdobywanie dusz Sercu Bożemu Jego jest dziełem, my mamy być tylko narzędziem, 

którym On chce się posłużyć, kiedy i jak zechce.  

Nigdy saim nie działajmy, lecz radźmy się Pana Jezusa.  

 

Cisza... 

 

Ufność i Pokora 

UFAJ NIEZACHWIANIE w pomoc Bożą. Nigdy nie wątp i nie wahaj się zaufać Bogu. Jesteś 

przecież narzędziem w rękach Jego, więc już nie ty, lecz On działa w tobie i przez ciebie. 

Pamiętaj, że UFNOŚĆ PORYWA SERCE BOŻE. Niczego Ono nie może odmówić duszy 

ufającej Mu.  

 

Cisza... 

Rozszerzać Królestwo Boże musimy w głębokiej pokorze. Mamy w sobie śmiertelnego 

wroga, którym jest pycha i ona to czyha na naszą zgubę:  

Święty Augustyn mówił : „Pycha czyni zasadzki nawet na dobre uczynki, aby będąc 

wykonane zginęły. Jeżeli nie będziesz się miał na baczności, pycha wszystkie twe czyny 

najświętsze, wszystkie twe najlepsze intencje uczyni bezwartościowymi na wieczność”. 

Jezu, Ty właśnie po to zstąpiłeś z nieba na ziemię: przez całe lat trzydzieści w cichym, 

nieznanym ustroniu wiodłeś życie oddane codziennym obowiązkom i już to z Maryją 

krzątowałeś się po domowym gospodarstwie, już to św. Józefowi pomagał w jego 

pracowitym rzemiośle.  

Dlaczego Jezus prowadził takie życie? Bo chciał pozostawać w skupieniu, ciszy i uczyć ludzi 

gardzić zaszczytami i sławą. Jezus wiedział, że na głoszenie Jego nauki 3 lata wystarczą, 

ale na nauczenie pokory 30 lat nie będzie za wiele! Czy po takim przykładzie ośmielimy się 

narzekać, że Pan Jezus postawił nas na jakimś upokarzającym stanowisku?   

Cisza... 

Pomyśl o tym, że ty, który będziesz zdobywał dusze Jezusowi, sam możesz przez pychę 

stracić własną duszę. Jeśli chcesz naprawdę być Apostołem cichego i pokornego Zbawiciela 

– bądź pokorny! Módl się o pokorę i ćwicz się w niej przez dzisiejszy dzień.  

 

 



Pieśń : Tak mnie skrusz tak mnie złam (x3) 

Link do pieśńi : https://youtu.be/HCd8L05y4Y8 

 

Modlitwa konieczną potrzebą 

Jeżeli w czasie Twojego życia na ziemi przepędzałeś noce na modlitwie, jeżeli udawałeś się 

w góry i pustynie, aby się modlić, to dlatego jedynie, aby nas Twoim przykładem nauczyć, że 

modlitwa jest konieczną potrzebą.  

Serce Twoje Panie to najlepszy wzór modlitwy dla czcicieli Twoich. Starajmy się ciągle 

wpatrywać śię w Twoje Serce i żyć nieustannie Twoją obecnością. Przemawiajmy Doń jak do 

najlepszego Przyjaciela, otwórzmy przed Nim serce swoje, powierzajmy Mu zmartwienia, 

radości i trwogi.  

Cisza... 

Nie potrzebuje Cię szukać daleko, albowiem Ty jesteś zawsze przy mnie : czy pracuje, czy 

chodzę, czy siedzę, Ty nie opuszczaś ani na jedną chwilę; kiedy śpię, Ty czuwaś nade mną.  

Często więc powtarzamy wnaszych serc : „NAJDROŻSZE SERCE JEZUSA, KOCHAM CIĘ 

Z CAŁEGO SERCA!”. Włóżmy w naszą modlitwę dziecięce serce i prostotę, nie szukajmy 

słów, ale miłość i ufność niech nawskroś przenikną nam duszę. Dziecko uśmiecha się do 

matki, ona rozumie jego mowę i to jej wystarcza. Serce Boże nauczy nas wszystkiego! 

Powtarzajmy często: „Panie naucz nas modlić się” (Łk 11, 1), a serce nasze zapłonie 

gorącym umiłowaniem modlitwy i znajdzie umocnienie, radość i odpoczynek u stóp Najś. 

Serca Jezusowego.  

Pomódl się teraz w ciszy za tych, co wlaśnie się nie modlą wcale. 

 

Akt poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu 

Jezu Najsłodszy. Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego 

ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas 

oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z 

Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przyka-

zaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich 

do świętego Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie 

odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu 

rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne 

mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności 

wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. 

Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. 

Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca jeden brzmiał głos: Chwała bądź 

Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie, jemu cześć i chwała na wieki. Amen 

 

Pieśń : Ofiaruje Tobie Panie Mój (X3) 

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

 

https://youtu.be/HCd8L05y4Y8
https://youtu.be/NvTUrZrIMrY


 

 

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, 

Kyrie, eleison. 

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, 

Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, 

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, 

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, 

Serce Jezusa, świątynio Boga, 

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego. 

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, 

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, 

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, 

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, 

Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, 



Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, 

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, 

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, 

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, 

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, 

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, 

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, 

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, 

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, 

Serce Jezusa, źródło życia i świętości, 

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, 

Serce Jezusa, zelżywością napełnione, 

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, 

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, 

Serce Jezusa, włócznią przebite, 

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, 

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, 

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, 

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, 

Serce Jezusa, zbawienie ufających, w Tobie, 

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, 

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, 

 

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. Jezu cichy i pokornego Serca. 

W. Uczyń serca nasze według Serca Twego. 

  

Módlmy się, 

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę, i 

zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy 



żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa 

Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

 

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem 

 

Pieśń na zakończenie Adoracji : Uczyłeś Panie Nas....(3 zwrotki) 

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

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ioihgYYFDWs

