
ADORACJA  Wołomin, 8.04.2021 – Wspólnota „BÓG UZDRAWIA”

1. Wykonaj znak Krzyża na rozpoczęcie modlitwy.

2. Wycisz  się, zawierz Jezusowi to co zabiera ci skupienie, rozprasza uwagę, niepokoi.

3. Uświadom sobie, że jest przed tobą Jezus, który czeka na ciebie i chce się z tobą 
spotkać. On czeka na ciebie jak na ukochaną osobę.

4. Zaproś Ducha Świętego do modlitwy

5. Zaproś Maryję, naszą  najlepszą Matkę , Wspomożycielkę i Opiekunkę. Zaproś Ją 
ażeby nam towarzyszyła i  modliła się razem z nami -  np. Pod Twoją obronę. 

6. Odmów 1 Tajemnicę Chwalebną  – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Powierz 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…..

7. 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
  

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

9. Modlitwa św. Gertrudy uwalniająca 1000 dusz z czyśćca.

Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci najdroższą Krew Boskiego  Syna Twojego  a Pana  
naszego Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na 
całym świecie odprawianymi:  za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających, za 
grzeszników na świecie, za grzeszników  w Kościele Powszechnym, za grzeszników w
mojej rodzinie a także w moim domu. Amen



10.Dzisiaj rozważamy  Słowo z Ewangelii wg św. Łukasza 24, 35-48

Duchu Święty  otwórz Słowo na mnie i mnie otwórz na Słowo.

 
     Uczniowie opowiadali,  co ich spotkało w drodze i jak  poznali Jezusa przy łamaniu
chleba.36 A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»
37 Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. 38  Lecz On rzekł do nich: «Czemu
jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? 39  Popatrzcie na
moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani
kości, jak widzicie, że Ja mam». 40  Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. 41  Lecz
gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do
jedzenia?» 42 Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. 43 Wziął i jadł wobec nich.
44  Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem
jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u
Proroków i w Psalmach». 45  Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, 46  i  rzekł do
nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, 47  w
imię  Jego  głoszone  będzie  nawrócenie  i  odpuszczenie  grzechów  wszystkim  narodom,
począwszy od Jerozolimy. 48 Wy jesteście świadkami tego.

Rozważanie

     Trwoga, lęk, zmieszanie, wątpliwości, zdumienie, radość oraz brak wiary  to wszystko 
było w uczniach Jezusa w momencie spotkania z nim. Co jest w tobie dzisiaj w czasie 
twojego spotkania ze Zmartwychwstałym? Przyjrzyj się uczuciom i emocjom, które 
dominują w tej chwili oraz w ostatnich dniach. 

     Jezus pojawia się wśród swoich uczniów i mówi „Pokój wam” oraz „Ja jestem”. 
Zmartwychwstały przychodzi z krzepiącym słowem  do swoich przyjaciół świadomy 
trudności z jakimi się zmagają. Wierzysz w moc tych słów także w twoim życiu? Co w tobie 
budzą?

     Jezus posyła swoich uczniów do dawania świadectwa. Również ciebie posyła w 
konkretne miejsca jako świadka. Czy w obecnym czasie jest w tobie wystarczająco dużo 
pokoju ażeby odpowiedzieć na to wezwanie?

     Panie przemieniaj moje myślenie, przymnażaj wiary do dawania świadectwa pomimo 
różnych trudności i wątpliwości, które nurtują moje serce. 

    

     Chwała Ojcu…                             


