ADORACJA

Wołomin, 11.02.2021 – Wspólnota „BÓG UZDRAWIA”

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. Zaprośmy Ducha Świętego, aby to On nas prowadził i sam modlił się w nas.
5. Matka Boża jest naszą najlepszą Matką, Wspomożycielką i Opiekunką, zaprośmy Ją by nam
towarzyszyła, modliła się razem z nami np. Pod Twoją obronę.

6. Odmówmy 3 Tajemnicę Światła – Głoszenie Królestwa Bożego
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 Świętego0..

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,0.
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. Marka 1,40-45

Duchu Święty otwórz Słowo na mnie i mnie otwórz na Słowo.
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i prosił Go: „Jeżeli zechcesz możesz mnie
oczyścić”. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź
oczyszczony”. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz
go odprawił, mówiąc mu: ”Bacz abyś nikomu nic nie mówił ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za

swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu
zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do
miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
Rozważanie
Głoszenie Dobrej Nowiny jest przede wszystkim dziełem Boga. On wie, komu w
danej sytuacji potrzebne jest nasze świadectwo. Dlatego Chrystus wysyła uzdrowionego
do konkretnej osoby, do kapłana.
• Zapytaj Jezusa, do kogo cię dziś kieruje

Uzdrowiony nie posłuchał Jezusa, „zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło”. Niekiedy
łatwiej głosić Słowo Boże tłumom lub ewangelizować w internecie, niż zwrócić się do
konkretnego człowieka.
• Czy wiesz już z kim dzisiaj masz się spotkać?
• Co czujesz na myśl o tym spotkaniu?

Pomyśl o człowieku do którego wysyła cię dziś Jezus. Możesz go sobie wyobrazić, jakby już
siedział koło ciebie. Nie martw się o to co mu powiesz. Zastanów się raczej czego potrzebuje w
swojej obecnej sytuacji.
Na koniec poproś Pana, aby pobłogosławił ciebie, ludzi, z którymi się spotykasz i wasze
spotkania. Z Jego błogosławieństwem możesz iść dalej. Idź więc tam, gdzie cię dziś posyła.
Chwała Ojcu00

