
 

Adoracja 
 II niedziela  przygotowująca nas na rekolekcje i Nawiedzenie Obrazu 

                                                     
Panie Jezu Chryste, obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. W Chlebie eucharystycznym 

zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, pamiątkę miłości największej. Nikt bowiem nie ma większej miłości od 
tego, kto życie oddaje za przyjaciół. Wpatrując się w Twoją sakramentalną obecność bo chcemy uczyć się  
Twojej  miłości miłosiernej. 

Dzisiaj to już druga niedziela, gdzie pochylamy się przed Twoim Majestatem, aby wymodlić dobre 
owoce na czas rekolekcji i Twego nawiedzenia. 

  Panie Jezu Miłosierny, spraw, aby czas Nawiedzenia Twego świętego wizerunku w naszej parafii 
przyniósł obfite  owoce w życiu każdego człowieka i wszystkich  rodzin. 

Spraw, abyśmy całkowicie  przemieniali się w miłosierdzie Twoje i  byli żywym odbiciem Ciebie, o 
Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez nasze 
serce i duszę do bliźnich. 

 
Dopomóż nam, aby oczy nasze były miłosierne, byśmy nigdy nie podejrzewali i nie sądzili 

według zewnętrznych pozorów, ale dostrzegali to co piękne w duszach bliźnich i przychodzili 
im z pomocą.  

Dopomóż nam, aby słuch nasz był miłosierny, byśmy skłaniali się do potrzeb bliźnich, by 
uszy  nasze nie były obojętne na bóle i jęki braci. 

Dopomóż nam,  Panie,  aby język nasz był miłosierny, byśmy nie mówili źle o bliźnich, ale 
dla każdego mieli słowo pociechy i przebaczenia. 

Dopomóż nam, Panie, aby ręce nasze były miłosierne i pełne dobrych uczynków, byśmy 
umieli czynić dobrze bliźniemu, a na siebie przyjmować cięższe i bardziej mozolne prace. 

Dopomóż nam, Panie, aby nogi nasze były miłosierne, byśmy zawsze spieszyli z pomocą 
bliźnim, opanowując swoje znużenie i zmęczenie. Odpocznienie  nasze niech będzie w służbie 
bliźnim. 

Dopomóż nam,  Panie, aby serce nasze było miłosierne, byśmy współczuli bliźnim we 
wszystkich cierpieniach, byśmy nigdy nie odmówili serca nikomu, nawet tym, którzy 
nadużywać będą naszej dobroci. 

Miłosierny Jezu, przemień nas w siebie, bo Ty wszystko możesz. 
Amen. 
 
Święto Siostro Faustyno, módl się za nami. 
Błogosławiony Janie Pawle II, módl się za nami.  

 

Ref. Gdzie miłość wzajemna i dobroć,  
Tam znajdziesz Boga żywego. 

Skoro się wszyscy tu gromadzimy, 
strzeżmy się tego, co nas rozdziela. 
Niech ustaną wszystkie gniewy i spory, 
a pośrodku nas niech będzie Chrystus. 

Jezu Chryste, Nauczycielu miłości, przychodzimy do Ciebie i prosimy o dar Twej miłości: 
Prosimy wspólnie: 

– miłości, która wszystko zniesie – Udziel nam, Panie 

– miłości, która wszystkiemu wierzy 
– miłości, która we wszystkim pokłada nadzieję 

– miłości, która nigdy nie ustaje 
– miłości, która wszystko przetrzyma 

– miłości, która się nigdy nie kończy 

– miłości, która nigdy nie zniknie 
– miłości, której nigdy nie zabraknie 

– miłości, która doprowadzi nas do doskonałości 
– miłości, która daje pełnię dojrzałości 

– miłości, która będzie spotkaniem z Tobą „twarzą w twarz” 
– miłości największej 


