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ADORACJA   

1. Znak Krzyża na rozpoczęcie modlitwy.

2. Wewnętrzne wyciszenie, zawierzenie Jezusowi tego co zabiera nam skupienie, rozprasza uwagę,
niepokoi.

3. Uświadomienie sobie, że jest przede mną Jezus, który czeka na mnie i chce się ze mną spotkać. 
On czeka na mnie jak na ukochaną osobę.

4. Prośba do Ducha Świętego,  aby to On prowadził modlitwę, kierował, oświecał, pomagał 
usłyszeć głos Boga i się z Nim spotkać.

5. Warto zawierzyć czas adoracji Maryi. Matka Boża jest naszą najlepszą Matką, Wspomożycielką i 
Opiekunką, zaprośmy Ją by nam towarzyszyła, modliła się razem z nami np. Pod Twoją obronę. 

6. Poprośmy też o wstawiennictwo naszych patronów.

7. Odmówmy 1 Tajemnicę Bolesna – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
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…..

8. 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



  

Duchu Święty  otwórz moje serce na  Słowo, niech Słowo prowadzi mnie na spotkanie z 
Jezusem i otwórz na mnie Słowo.

Wyobraź sobie, że Jezus idzie przed tobą. Ty, idąc za Nim, chcesz się dowiedzieć, gdzie On mieszka. 
Ciekawość skłania cię do tego, aby podejść bliżej. Dzisiaj masz okazję, aby zbliżyć się do Jezusa i 
posłuchać, co ma ci do powiedzenia. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana J 1,35–42 

<Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek 
Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i 
ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! – to 
znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i 
zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z 
dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał 
najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza” – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził 
go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: „Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz 
nazywał się Kefas” – to znaczy: Piotr.>
Rozważanie:
Miejsce, w którym człowiek mieszka, bardzo dużo mówi o nim samym. Chcemy je poznać nie ze 
zwykłej ciekawości, a raczej z chęci wejścia z kimś w bliższą relację, zobaczenia, ile mam z tą osobą 
wspólnego. Uczniowie Jana chcieli zobaczyć, jak mieszka Jezus. Idą za Nim, ale nie mają dość odwagi,
aby zbliżyć się do Niego. To Jezus zaczyna z nimi dialog. Podobnie jest w naszym życiu. To Jezus 
rozpala w nas pragnienie pójścia za Nim, zobaczenia, jak mieszka. Czy czujesz w sobie to pragnienie? 

Jezus zaprosił uczniów Jana do siebie. Nie zaprasza się do swojego domu kogoś, kto jest obcy. Jezus 
powiedział: „Chodźcie, a zobaczycie”. Nie wiemy, co zobaczyli uczniowie, ale wiadomo, że tam zostali. 
Pewnie poczuli się u Jezusa dobrze, poczuli, że jest im bliski. Pomyśl teraz o tym, że przebywasz w 
bliskości z Jezusem. Wyobraź sobie, że jesteś w Jego domu, że rozmawiasz z Nim jak z kimś bliskim, z
kimś, kogo często odwiedzasz. Jak się czujesz, rozmawiając w ten sposób z Jezusem? 

Uczniowie nie zatrzymują tego, co przeżyli w domu Jezusa, tylko dla siebie. Chcą podzielić się swoją 
radością z innymi. Nie wiemy, o czym uczniowie rozmawiali z Panem, ale musiał On bardzo dotknąć ich
serc, skoro po wielu latach pamiętają szczegóły. Przypomnij sobie sytuację, kiedy Jezus dotknął na 
modlitwie twojego serca. Jak ta sytuacja wpłynęła na Twoje pragnienie świadczenia o Nim? 

Podziękuj Jezusowi za rozmowę, za to, że zaprosił cię do siebie. Poproś o łaskę odwagi świadczenia o 
Nim w twoim życiu. 

Chwała OjcuD
                                           


