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PROGRAM ADORACJI N. A. L. M. R. M. S. J.

03.10.2015 r.

Śpiewamy pieśń - Kłaniam się Tobie (str. 42 nr 64) - Upadnij na kolana …
(str. 48 nr 85) , -Jezusa ukrytego…(str. 50 nr 93), - Bądźże
pozdrowiona… (str. 50 nr 91), - Twoja cześć, chwała…….
1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica
Teraz i zawsze.
2. Rozpoczynamy naszą nocną ogólnopolską MR adorację Najświętszego
Sakramentu
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego- Amen
3. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz zawsze
i na wieki wieków. Amen x 3 razy
4. - Uczyniliśmy znak krzyża świętego, tym znakiem krzyża świętego
i pozdrowieniem Przenajświętszego Sakramentu, otworzyliśmy się na tajemnicę
Trójcy Przenajświętszej, Ojca , Syna i Ducha Świętego.
Panie Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, w miesiącu październiku
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.
Maryjo, Matko Jezusa i Matko nasza prosimy Cię pokornie, adoruj tej nocy
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, a 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.
5. – Świadomi naszych słabości, uchybień, zaniedbania dobrego i grzechów
zwrócimy się z modlitwą do Pana Boga. Przeprośmy Go za to wszystko co było
grzeszne, co zasmucało oblicze Pana Boga. Przenajświętszy Ojcze Niebieski
w głębokiej pokorze i uniżeniu stoimy wobec Twojego majestatu. Pokornie
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prosimy oczyść, uświęć nasze serca i wargi, abyśmy byli godni uwielbiać święte
imię Twoje. Przepełnieni wielkim żalem i skruszonym sercem błagajmy Pana
Boga, aby w swoim niezmierzonym miłosierdziu okazał nam łaskę.
- Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu…..
6. Dziś będziemy się modlić we wszystkich intencjach Ojca św. Franciszka,
o błogosławione owoce pielgrzymki na Kubę i do USA, w intencji Synodu
biskupów o rodzinie, w intencji Prymasa Polski, Episkopatu, naszego Księdza
Kardynała Stanisława i jego biskupów pomocniczych, a w szczególności księdza
Franciszka– rektora Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, o. Aleksandra JacyniakaKrajowego Kapelana MR, obecnego wśród nas księdza Lesława –opiekuna
duchowego MR, w intencji naszego Prezesa Wiesława i całego Zarządu, naszych
opiekunów w diecezjach, wszystkich kapłanów i sióstr zakonnych, o nowe liczne
powołania kapłańskie, zakonne i Misje święte, ustanowienie święta ku czci Boga
Ojca, Ojczyzny, zatwardziałych grzeszników zagrożonych wiecznym
potępieniem, naszej założycielki M. R. ś.p. s. Zofii Grochowskiej oraz zmarłych
członków, wszystkich M. R. kandydatów i sympatyków, RM i TV Trwam, o
światło Ducha Świętego dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego przy
rozpatrywaniu Ustawy o In vitro, o Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata i we
wszystkich intencjach, z którymi przybyliśmy na tę adorację. Wszystkie
te modlitewne prośby zanosimy przez ręce Matki Miłosierdzia, naszej Pani
Bocheńskiej Królowej Różańca Świętego. Pokornie prosimy oręduj za nami
u Twego Syna, aby wysłuchał nasze błagalne modlitwy.
Zapraszamy na tę adorację wszystkich świętych, dusze w czyśćcu cierpiące,
naszych aniołów stróżów.
Prosimy Was pokornie, abyście wraz z nami uwielbiali Trójcę Przenajświętszą,
Krzyż Chrystusowy, Mękę Pana Jezusa, Jego Najświętsze Rany, Przenajświętszą
Krew i oddali należną cześć Najświętszej Maryi Pannie .
Pokornie prosimy, abyście wraz z nami wynagradzali i wypraszali potrzebne
łaski, o które prosimy podczas tej adoracji.
Zapraszamy Was wszyscy dostojnicy Nieba, Chóry Aniołów i Archaniołów.
Prosimy abyście nas broniły przed atakami złych duchów, abyście nas napełniali
dobrymi myślami i udzielali natchnień, abyśmy uzyskali dobre owoce modlitwy.
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7.

Modlitwa do Ducha Św. Wzbudźmy pragnienie spotkania się w naszych sercach i
myślach z Duchem Świętym. Duchu Święty Boże, prosimy rzuć w nasze serca i
ciała swój ogień, abyśmy płonęli do końca naszego życia, ogniem miłości do
Ciebie i ludzi. Prosimy Cie o to, przez płonące ogniem Ducha Świętego, serce
Maryi. Duchu Święty Boże! Jasny i czysty ogniu miłości Ojca i Syna . Ty
prowadzisz dzieci Boże w Synu Bożym do Ojca, a prowadzisz je w wierze nadziei
i miłości. Pokornie prosimy przyjdź do naszych serc, rozpal ducha modlitwy i
prosimy prowadź tę adorację.
8. Śpiewamy hymn do Ducha Świętego: - O Stworzycielu Duchu przyjdź
(str.69, nr 136)
9. Święty Michale Archaniele, który stoisz nieustannie przed tronem Ojca
Niebieskiego prosimy chroń i broń nas przed atakami złych duchów. Modlitwa
do Św. Michała Archanioła
10. Drodzy bracia i siostry. Módlmy się o prawdziwą pokorę, ufność i pokój naszych
serc, aby zanoszone modlitwy miłe były Panu Bogu.
Z listu Świętego Jakuba Apostoła:
„Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. Bądźcie więc poddani
Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie
bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie
serca, ludzie chwiejni! Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie! Śmiech wasz
niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie! Uniżcie się przed Panem,
a wywyższy was.”
Maryjo, Matko serc pokornych, módl się za nami.
Święty Józefie opiekunie dusz pokornych, módl się za nami
Święty Michale Archaniele, któryś pierwszy przezwyciężył pychę, módl się za nami
Wszyscy święci, którzy nam wzorem pokory jesteście, módlcie się za nami.
O Jezu, który zostawiłeś nam najważniejszą przestrogę: „Uczcie się ode Mnie, żem
jest cichy i pokornego Serca”, naucz nas naśladować Twój przykład, strzegąc cnoty
pokory w sercach naszych. Amen
11. Przenieśmy się duchowo przed Cudowny Obraz, do kaplicy Matki Bożej Królowej
Polski, na Jasną Górę, aby uczestniczyć wraz z wszystkimi w Apelu Jasnogórskim.
Wyśpiewajmy czystymi sercami, z wielką miłością, wdzięcznością, radością Maryjo
Królowo Polski jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas.
Wzywajmy wstawiennictwa Matki Bożej.
 Apel Jasnogórski
 Rozważania apelowe
Śpiewamy pieśń: Maryjo Śliczna Pani (str. 81 nr 152) Pozdrawiam Ciebie
Matko….
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12. - Z łaski naszego Pana Jezusa Chrystusa oderwaliśmy się od codziennych
spraw, aby oddać Mu cześć, chwałę, uwielbienie i wyznać, że prawdziwie jest
Synem Bożym żywym obecnym pośród nas.
- Nasz wzrok skierujmy na Pana Jezusa obecnego w monstrancji. Wyciszmy
nasze wnętrza, myśli i wzbudźmy w naszych sercach pragnienie spotkania się
z Bogiem, który nas kocha. Prośmy Pana, aby wszystkie nasze zamiary decyzje
i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego
Majestatu.
- W tej szczególnej chwili w ciszy naszych serc wyznajmy Panu Jezusowi
- to co najpiękniejsze
- to co najdroższe
- to co najszlachetniejsze
- to co najświętsze
- to co tylko może wypowiedzieć ludzkie serce
- to co tylko wyłącznie naszemu Panu pragniemy wyznać
Duchu Święty prosimy Cię w głębokim uniżeniu i w pokorze przyjdź do naszych
serc i otwórz je, abyśmy mogli powiedzieć świadomie w pełnej wolności, całymi
sobą, będziemy powtarzać wszyscy razem:
- tylko w Ciebie wierzymy Panie Jezu
- tylko w Tobie mamy nadzieję
- tylko Ciebie kochamy
- tylko Ty jesteś naszym Panem i Bogiem
- tylko Ty jesteś sensem naszego życia
- Drodzy bracia i siostry uwielbiajmy Pana Jezusa, bo kocha nas jak nikt.
- Pozwólmy Panu Jezusowi, aby całkowicie zawładnął nami, by tylko on Pan
zamieszkał w nas. Byśmy mogli z wielką gorącą miłością, radością i z gorliwością
uwielbiać święte imię Jego.
Śpiewamy pieśń: „Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt”,
„Ty wskazałeś drogę do miłości …”, Niech żyje Jezus zawsze w sercu mym
(str.46 nr 74 ), „Święte imię Jego…”,
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13. Panie Jezu tylko w Tobie pokładamy całą naszą ufność, nasze wczoraj, dziś
i jutro.
Pokornie prosimy, spraw, aby nasza ufność w Boże miłosierdzie, była wielka
i abyśmy sami byli miłosierni. Śpiewamy pieśń: Jezu ufam Tobie…..
14. Panie Jezu wydaje się nam jak by to było wczoraj, gdy po raz pierwszy,
w tym szczególnym dniu powrotu do domu Ojca naszego umiłowanego papieża
świętego Jana Pawła II, było nam dane uwielbiać Ciebie tu w tym świętym
miejscu - Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. A to już minęło ponad 10 lat, gdy
dałeś nam łaskę, aby czuwać przed Toba w każdą pierwszą sobotę miesiąca.
Dziękujemy Ci z głębi naszych serc, że w swoim niezmierzonym miłosierdziu
pozwoliłeś nam żyć i przychodzić do Ciebie, aby uwielbiać Święte Imię Twoje,
by składać Ci dziękczynienie za przeżyty czas, prosić o przebaczenie naszych
grzechów i zanosić błagalne prośby o miłosierdzie dla nas i całego świata.
Przenajświętszy Ojcze Niebieski my dzieci Twoje, dziękujemy Ci za wszystkie
łaski jakie otrzymaliśmy dla całej Wspólnoty MR
Miłosiernego Serca
Jezusowego. Niech będzie pochwalony i uwielbiony Bóg, niech będzie
uwielbione święte imię Jego.
Śpiewamy pieśń : Niech będzie Bóg uwielbiony (str.51 nr 94)
Oto jest dzień który dał nam Pan….
Życie nasze tak szybko przemija, tak bardzo szybko przemija, a Ty tylko sam
Jeden jesteś wieczny. Jesteś Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
jesteś początkiem i końcem- Alfą i Omegą.
Ojcze Niebieski uwielbiamy Ciebie z głębi naszych serc, najpiękniej jak tylko nas
na to stać.
Tobie Królowi Wieków, Nieśmiertelnemu i Niewidzialnemu Bogu samemu niech
będzie cześć i chwała na wieki, który był, który jest i który przychodzi.
Śpiewamy pieśń : Życie jest chwilą…
15. - W ciszy, w głębokiej pokorze, uniżeniu, powiedzmy Panu Jezusowi, z czym
przychodzimy dziś do Niego, za co chcemy dziękować, jakie przynosimy dary,
co nosimy w naszych sercach, czym pragniemy się z Nim podzielić. (chwila ciszy)
- Zanośmy błagalne prośby do Pana, aby przyszedł ze strumieniami łask
do naszych serc
(chwila ciszy)
- Ciebie prosimy Wysłuchaj nas Panie
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Śpiewamy pieśń: Niech nas ogarnie łaska Panie Twa
Duch Twój Święty niech dotknie nas (str.71 nr 141)
15. UWIELBIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Śpiewamy pieśń: Jezus…. Jezus… Jezus,
Jezus jest tu (str. 46 nr 76)
Jezu, Chlebie życia wiecznego, wierzymy w Ciebie i uwielbiamy Cię,
przebywającego w monstrancji 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.
Śpiewamy pieśń: Wielbić Pana chcę
wielbić Pana chcę On źródłem życia jest

radosną

śpiewać

pieśń,

Zbawicielu, choć skryłeś pod osłoną Chleba swój majestat, to zawsze jesteś
Chrystusem, Synem Bożym, który z miłości do ludzi stał się Człowiekiem. Dla
naszego zbawienia umarłeś na krzyżu, zmartwychwstałeś trzeciego dnia, a gdy
do końca wypełniłeś wolę Ojca wstąpiłeś do nieba.
Śpiewamy pieśń: Jezus, najwyższe Imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju
(str. 47 nr 79)
Cześć Ci oddajemy, najświętsze Ciało Chrystusa, zrodzone z Maryi Dziewicy,
ofiarowane w Ofierze za wszystkich ludzi. Dzięki Ci składamy, o Krwi Chrystusa
Nowego i Wiecznego Przymierza, przelana na odpuszczenie grzechów.
(Śpiewamy pieśń: Chwalę Ciebie Panie x2 I wywyższam x2)
W Fatimie Matka Najświętsza oświadczyła dzieciom fatimskim „Jestem Matką
Boską Różańcową”
Niech Ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami, już i tak został bardzo
obrażony.
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Przepraszamy, że jakoś ciężko nam przychodzi spełniać Twoją wolę, ale mimo
naszej grzeszności sławimy Ciebie z wielką radością Maryjo, Dziewico czysta
i Matko nasza.
Śpiewamy pieśń: Różańcowa Pani nieba i ziemi, pozdrawiamy Cię głosy
naszymi. (str.81 nr 154)

BOŻY PLAN ZBAWIENIA
Panie Jezu Chryste wierzymy, że jesteś żywy i prawdziwy w tym
Przenajświętszym Sakramencie, wierzymy, że jesteś Synem Bożym, jedynym
Odkupicielem człowieka, który po to przyjął ludzką postać, stając się
Człowiekiem, aby nas wyzwolić z niewoli szatana i przywrócić nam utracone
przez pierwszych rodziców Boże dziecięctwo. W tym celu, aby ten Boży plan
mógł się urzeczywistnić, Ojciec Niebieski wybrał dla Ciebie na Matkę - Maryję,
która już w raju została zapowiedziana jako Ta, której Potomstwo zetrze głowę
Węża – diabła. W tym miesiącu różańcowym chcemy dziękować za ten Boży
plan zbawienia dokonany z udziałem Maryi.
Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać:
Niech będzie chwała całej Trójcy Przenajświętszej.
- Za Boży plan odkupienia, w którym Bóg przewidział specjalne miejsce dla
Maryi. Niech będzie chwała całej Trójcy Przenajświętszej.
- Za jej cudowne, niepokalane poczęcie, dzięki czemu dusza Jej od samego
początku jaśniała blaskiem świętości. Niech będzie chwała całej Trójcy
Przenajświętszej.
- Za to, że w Jej Niepokalanym Sercu odnowiłeś naruszoną przez grzech
pierworodny przyjaźń pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Niech będzie chwała
całej Trójcy Przenajświętszej.
- Za to, że uczyniłeś Maryję nową Ewą, do której nie miał dostępu szatan. Niech
będzie chwała całej Trójcy Przenajświętszej.
- Za to, że stała się Ona Jutrzenką, zwiastującą blask wschodzącego Słońca Jezusa, Syna Bożego. Niech będzie chwała całej Trójcy Przenajświętszej.
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- Za to, że wybrałeś Jej dziewicze łono na swoje mieszkanie. Niech będzie
chwała całej Trójcy Przenajświętszej.
- Za to, że właśnie przez Nią i w Niej ziściło się proroctwo: „Pan sam da wam
znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emanuel.” Niech
będzie chwała całej Trójcy Przenajświętszej.
- Za to, że z Maryi, Ty Boży Synu wziąłeś ludzkie podobieństwo, dzięki czemu
możemy się zwracać do Ciebie: Jezu Synu Maryi Panny. Niech będzie chwała
całej Trójcy Przenajświętszej.
Śpiewamy pieśń: Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa (str.50 nr 91)
CHWAŁA CI MATKO BOŻA
Święta Maryjo, błogosławiona Matko Zbawiciela i przechwalebna Dziewico!
Wysławiamy Cię jako wybraną przez Boga przed wiekami spośród wszystkich
córek ludzkich na Rodzicielkę Jego Syna. Wysławiamy Twoje poczęcie bez skazy
grzechu pierworodnego. Wysławiamy Twoją godność Matki i Dziewicy.
Wysławiamy Cię jako pośredniczkę wszystkich łask zbawienia. Wysławiamy
najczystsze Serce Twoje, kochające nas miłością macierzyńską.
Dzięki składamy Ojcu Przedwiecznemu, że wybrał Ciebie, abyś przez Syna swego
starła głowę szatana. Dzięki składamy Synowi Bożemu, że w dziewiczym łonie
Twoim stał się człowiekiem, a umierając na krzyżu dał nam Ciebie za Matkę.
Dzięki składamy Duchowi Świętemu, że przeczyste Serce Twoje obdarzył pełnią
łaski i rozpalił je najpiękniejszą miłością Boga i ludzi.
Śpiewamy pieśń: Gdy klęczę przed Tobą (str. 81 nr 153)
DO SYNA TWEGO NAS PROWADŹ
Panie Jezu Chryste, kłaniamy się Tobie, który począłeś się w przeczystym łonie
Dziewicy Maryi. To pod Jej sercem rozwijałeś się i wzrastałeś jak każde dziecko
w łonie matki. Oczy Jej i cała uwaga były skupione na Tobie, rozważając Cię
w swoim najczystszym sercu.
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
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w Tabernakulum naszego serca, naucz nas adorować Jezusa z którym możemy
spotkać się w każdym człowieku.
Będziemy powtarzać : naucz nas adorować Jezusa
Maryjo, zadumana nad tajemnicą wcielenia Bożego Słowa: naucz nas adorować
Jezusa
- Maryjo, wpatrzona w oblicze Dzieciątka Jezus, złożonego w żłobie: naucz nas
adorować Jezusa
- Maryjo, ofiarująca Dziecię Jezus Bogu Najwyższemu w świątyni jerozolimskiej.
naucz nas adorować Jezusa
- Maryjo, rozważająca w sercu słowa swego dwunastoletniego Syna. naucz nas
adorować Jezusa
- Maryjo, kontemplująca oblicze Jezusa w codzienności nazaretańskiego życia.
naucz nas adorować Jezusa
- Maryjo wsłuchana w każde słowo Swojego Syna. naucz nas adorować Jezusa
- Maryjo, trwająca przy Jezusie w Jego publicznej działalności. naucz nas
adorować Jezusa
- Maryjo, współcierpiąca ze swoim Synem na Jego krzyżowej drodze. naucz nas
adorować Jezusa
- Maryjo, współ umierająca z Chrystusem konającym na krzyżu. naucz nas
adorować Jezusa
- Maryjo radująca się chwałą Zmartwychwstania Pana. naucz nas adorować
Jezusa
- Maryjo, wpatrzona nieustannie w jaśniejące blaskiem chwały oblicze Syna
Bożego w królestwie niebieskim. naucz nas adorować Jezusa
Śpiewamy pieśń : Daj mi Jezusa o Matko moja
MATKO BOGA I LUDZI
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.

S t r o n a | 10

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.
Śpiewamy pieśń :
Refren: Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź Na drogach nam nadzieją świeć. Z Synem Twym z nami idź
Z wszystkich niewiast wybrana - W. Przyjdź i drogę wskaż.
Córko Ludu Bożego.W. Do Syna Twego nas prowadź
Służebnico pokorna W. Pokój światu daj
Królowo ognisk rodzinnych - W. Przyjdź i drogę wskaż.Dziewico wzorze prostoty - W. Do Syna Twego nas prowadź
Oblubienico cieśli W. Pokój światu daj
Królowo narodu naszego- W. Przyjdź i drogę wskaż.Uciśnionych nadziejo- W. Do Syna Twego nas prowadź
Światło łaknących prawdy - W. Pokój światu daj
Pociecho ludu biednego - W. Przyjdź i drogę wskaż.Pani wszelkiej radości - W. Do Syna Twego nas prowadź
Matko tkliwego serca - W. Pokój światu daj
Dziewico Matko Chrystusa - W. Przyjdź i drogę wskaż.Dziewico Matko Kościoła - W. Do Syna Twego nas prowadź
Dziewico Matko ludzi - W. Pokój światu daj
Matko, przez Syna nam dana- W. Przyjdź i drogę wskaż.Matko, która nas słuchasz - W. Do Syna Twego nas prowadź
Ty nas zawsze rozumiesz - W. Pokój światu daj
Dziewico z nami idąca - W. Przyjdź i drogę wskaż.Historii świata promieniu - W. Do Syna Twego nas prowadź
Pośredniczko najlepsza - W. Pokój światu daj
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Matko ludzi bezdomnych - W. Przyjdź i drogę wskaż.Matko prześladowanych - W. Do Syna Twego nas prowadź
Matko dzieci wzgardzonych - W. Pokój światu daj
Matko ludzi cierpiących - W. Przyjdź i drogę wskaż.Matko z sercem przeszytym - W. Do Syna Twego nas prowadź
U stóp Krzyża stojąca - W. Pokój światu daj
Matko płacząca nad nami - W. Przyjdź i drogę wskaż.Matko przed karą chroniąca - W. Do Syna Twego nas prowadź
Matko nas przyjmująca – W. Pokój światu daj
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.
Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierna
-Za najwyższego Pasterza przeciążonego odpowiedzialnością za losy Piotrowej
Łodzi. Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierna
-Za biskupów, kapłanów, zakony, za ich duchowy i liczebny rozwój. Niech się
wstawia do Ciebie Matka Miłosierna
-Za misje katolickie, za powołania kapłańskie i zakonne wśród tubylczej
ludności.. Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierna
-Za dzieci i młodzież pozbawioną opieki duchowej i pomocy materialnej. Niech
się wstawia do Ciebie Matka Miłosierna
-Za rodziców, wychowawców i pracowników służby zdrowia.. Niech się wstawia
do Ciebie Matka Miłosierna
-Za pracowników nauki, profesorów i nauczycieli. Niech się wstawia do Ciebie
Matka Miłosierna
-Za ciężko pracujących i pozbawionych pracy.. Niech się wstawia do Ciebie
Matka Miłosierna
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-Za pogrążonych w mrokach niewiary i walczących ateistów. Niech się wstawia
do Ciebie Matka Miłosierna
-Za ludzi zniewolonych przez nałogi i konających grzeszników. Niech się wstawia
do Ciebie Matka Miłosierna
-Za szukających Boga i pragnących z Nim się pojednać.. Niech się wstawia do
Ciebie Matka Miłosierna
-Za tych, którzy już odeszli do wieczności, a potrzebują jeszcze naszej pomocy.
Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierna
-Za wszystkich, którzy potrzebują miłosierdzia Boga. Niech się wstawia do
Ciebie Matka Miłosierna
Śpiewamy pieśń: Miłosierna Matko Boska (str. 89 nr 168), Matko
Najświętsza, do serca Twego
WYNAGRODZENIE
Niech Tobie, święta Matko Boża, wszystkie pokolenia śpiewają pieśń chwały, bo
Pan jest z Tobą, boś łaski pełna, bo owocem Twego żywota jest Jezus, Bóg
i Zbawiciel ludzi.
Wraz z hołdem miłości i czci pragniemy Twemu Sercu wynagrodzić za wszelkie
zniewagi wyrządzone Twojej godności Rodzicielki Bożej, za wszystkie uwłaczania
Twojemu imieniu; za obojętność wobec Twej dobroci i niewdzięczność za Twoją
miłość macierzyńską. Razem z wynagrodzeniem ofiarujemy Ci nasze serca, które
pragną Ciebie na wieki wysławiać.
Wysławiamy Cię 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.
16. Śpiewamy pieśń: Zawitaj Królowo Różańca Świętego (str. 81
nr 155 „Jak paciorki różańca...(str.82 nr 156) lub O Fatimska nasza
Pani
17. Będziemy rozważać tajemnice bolesne Różańca Świętego
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18. Spełniamy warunki uzyskania odpustu. Możemy go uzyskać za siebie lub
za duszę kogoś zmarłego. Wyzbądźmy się przywiązania do najmniejszego
grzechu. Módlmy się:
Ach, żałuje za me złości Jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości mnie, grzesznemu
do poprawy dążącemu.,
Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił,
Boże. Twe słowo mylić nie może,
Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów
odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie.
Boże choć cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko co jest
stworzone, boś Ty dobro nie skończone.
Ojcze nasz...., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga Ojca .... w intencji Ojca św.:
Chwała Ojcu ....x 3.
Śpiewamy pieśń: Z dalekiej Fatimy
19. Matko Najświętsza, Matko nasza pragniemy Ci z głębi naszych serc
wynagradzać za rany zadane Twemu niepokalanemu sercu.
Modlitwa wprowadzająca na każdy dzień
Niebieska Matko i Pani! Uciekamy się do Twego Matczynego i Niepokalanego
Serca ożywieni dziecięca ufnością i porywem miłości, aby je uwielbiać i aby
wzywać Jego potężnego wstawiennictwa. Tę pokorna cześć, jaką Tobie
oddajemy łączymy ze wspaniałością uwielbienia, które bez przerwy
i z niewyczerpana gorliwości składają Ci błogosławione chóry anielskie, święci
w niebie i wszyscy słudzy na ziemi. W szczególności łączymy tę cześć
z nieprzemijająca chwałą jaką otacza Cię Przenajświętsza Trójca, Ciebie, która
Ona wybrała sobie za Córkę, Oblubienicę i Matkę. Wspomnij na nas, o Maryjo,
na nas, którzy wzdychamy na tym padole łez, błagając Cię pełni ufności. Racz
nam wyprosić u Boga łaski o które prosimy. Amen

S t r o n a | 14

Pierwsza sobota- pierwszego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, jaśniejące czystością! Ty jesteś najpiękniejszym
kwiatem Bożego ogrodu. Ty jesteś tym cudownym rajem, którego nie splami
żaden grzech. Udziel nam łaski, by za Twoim przykładem służyć Bogu sercem
czystym i niesplamionym oraz ze wszystkich naszych sił unikać najmniejszych
cierpień, które moglibyśmy zadać Bogu.
Zdrowaś Maryjo…. Chwała Ojcu….
20. LITANIA LORETAŃSKA
21. Śpiewamy hymn dziękczynny: Magnificat (str. 113 nr 222)
22. Przenajświętszy Ojcze Niebieski dziękujemy Ci za ten wielki dar wieczornej
adoracji. Wyciągnij swoją dłoń i opieczętuj wszystkie dary, które wlałeś w nasze
serca podczas tej adoracji. Pochylmy głowy, abyś pobłogosławił Ojcze niebieski
te dary, niech wydadzą plon stokrotny na Twoją cześć i chwałę.
Umocnieni Twym błogosławieństwem, będziemy świadczyć naszym życiem,
że Bóg jest miłością i miłosierdziem, by każdy z nas umiał podać bliźnim
przyjacielską dłoń.
Śpiewamy pieśń: „Nie umiem dziękować Ci Panie”
23. Teraz kończymy adorację wspólną. Do czasu rozpoczęcia Eucharystii
będziemy adorować Pana Jezusa w ciszy.
24. (Niechaj będzie pochwalony.... x 3.)
25. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

