
ADORACJA 

1. Znak Krzyża na rozpoczęcie modlitwy
2. Zaprośmy Ducha Świętego, aby to On nas prowadził i sam modlił się w nas, 

kiedy my nie potrafimy, nie wiemy jak
3. Matka  Boża  jest  naszą  najlepszą  Matką,  Wspomożycielką  i  Opiekunką,

zaprośmy Ją by nam towarzyszyła, modliła się razem z nami np. Pod Twoją
obronę 

4. Odmówmy teraz  3  Tajemnicę  radosną:  Boże  Narodzenie,  powierzmy  w tej
Tajemnicy wszystkie intencje, które nosimy w sercu, intencje  z pogotowia
modlitewnego,  za  naszą  Ojczyznę  o  nawrócenie  i  zapanowanie  Bożego
porządku,  za  wszystkie  osoby  konsekrowane,  siostry  zakonne,  kapłanów
biskupów, Ojca Świętego…..

5. Modlitwa za Kapłanów

Modlitwa za Kapłanów
        Panie Jezu nasz Zbawicielu, wspomagaj kapłanów - robotników winnicy Twojej,
        otocz ich swoją opieką, daj im siłę do pracy i serce ojcowskie, abyśmy dzięki 
        ich posłudze:

• poznali Ciebie Boże i ukochali Twoje prawo
• żyli Chlebem Słowa Bożego i Chlebem Eucharystycznym
• aby Duch Święty wciąż na nowo ożywiał nas Ogniem swojej miłości
• aby panowała w sercach jedność wiary i wielkie przykazanie braterskiej miłości dla

dobra wszystkich ludzi w dążeniu do zbawienia i życia wiecznego. 
 

                                                                                       Amen
  

6. Przyzywajmy wstawiennictwa wszystkich Świętych:  Jana Pawła II, Ojca Pio, s.
Faustynę, ……..

7. Dziś będziemy rozważać Słowo z Ewangelii Św. Marka 1, 7-11

Panie Jezu proszę otwórz Słowo na mnie i mnie na Słowo.

     Jan Chrzciciel tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie
jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyku Jego sandałów.
Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. 
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana
chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające
się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał
się  głos:  Ty  jesteś  moim  Synem  umiłowanym,  w  Tobie  mam
upodobanie. 

8. Przechodzimy do medytacji:   



O co proszę? O głęboką radość z godności dziecka otrzymanej na 
chrzcie 
    W pierwszej części medytacji skupię uwagę serca na Janie Chrzcicielu. Będę
podziwiała jego pokorę i rozmiłowanie w Jezusie. Odwraca on uwagę od siebie.
Chce, aby słuchający uwierzyli w Jezusa. 
Z wdzięcznością pomyślę o osobach, które jak Jan Chrzciciel – po raz pierwszy
przyprowadziły mnie do Jezusa – do chrztu świętego. Przypomnę sobie sytuacje,
w których dzięki ludziom odkrywałam Jego wielkość, dobroć, miłość.
Uświadomię sobie, że przez polanie wodą chrztu otrzymałam Ducha Świętego,
który we mnie mieszka i modli się ze mną. Czy wierzę w moją duchową godność? 
Z miłością popatrzę na Jezusa, który przyjmuje od Jana chrzest. Robi to dla mnie.
Już wtedy pragnął mojego chrztu. W Jordanie myślał także o mnie. Czy wierzę
głęboko, że Jezus podjął swoją misję dla mnie?
W chwili mojego chrztu Ojciec powiedział także do mnie: Ty jesteś moje dziecko
umiłowane.  Czy  czuję  się  umiłowanym  dzieckiem  Ojca  i  przybranym  bratem
Jezusa? Czy wierzę głęboko, że Ojciec ma we mnie upodobanie? Zwierzę się Bogu
z moich odczuć i przekonań. 
Poproszę  o  łaskę  trwania  w  głębokiej  radości,  że  jestem  dzieckiem  Boga.
Poproszę Jezusa, aby mnie prowadził za rękę, posyłał mi swego Ducha miłości i
prawdy. Będę mówić do Jego serca: daj mi doświadczyć, że Jezus ma we mnie
upodobanie!    
9. Podziękuję Jezusowi za spotkanie, za Jego obecność i prowadzenie. 

Z Panem Bogiem 


