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Adoracja na pierwszy czwartek miesiąca 
 
„To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. 
Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej 
Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których 
Mu dałeś»” (J 17, 1–2).  
 
Chwila ciszy…  
 
Ojcze, Ty udzieliłeś swojemu Synowi władzy nade mną. Czym zasłużyłem sobie na 
takiego Władcę? Na Twoje słowo przyjął ludzkie, słabe ciało i ogołocił samego siebie, 
przyjmując postać sługi; za mnie wydał samego siebie, oddając dobrowolnie życie na 
krzyżu, zostawiając mi swoje ciało i krew na wieczną pamiątkę, bym dzięki Jego 
śmierci żył na wieki. Jezus Chrystus – mój Władca, który panuje nade mną miłością. 
To On uczy mnie w moim powołaniu, jak być synem, sługą, pracownikiem Twojej 
winnicy. Ojcze, dziękuję za Syna Twego – Dar tak niezasłużony. 
 
Pieśń: Podnieś mnie, Jezu, i prowadź do Ojca 
 
„Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich 
dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, 
pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je 
przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie 
posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, 
ponieważ są Twoimi” (J 17, 6–9). 
 
Chwila ciszy…  
 
Ojcze, jak wielką miłością mnie obdarzyłeś. Co to za miłość niepojęta, która ofiaruje 
swego Syna jedynego, by mnie, grzesznego i zagubionego, wybawił i przywrócił 
Tobie, mój Ojcze! Od początku byłem Twój, z Twego łona wyszedłem, Ty mnie 
ukształtowałeś i tchnąłeś we mnie życie. Umiłowałeś mnie, zanim ktokolwiek 
wiedział, że będę. Umiłowałeś i wybrałeś. Strzegłeś mnie i prowadziłeś, delikatnie  
i z miłością, po drogach mojego życia. Dziś wraz z Jezusem, Synem Twoim 
pierworodnym, pośród nas, dzieci Twoich, moim Bratem, dzięki któremu mogę 
nazywać Cię Ojcem i wraz z Nim wołać z ufnością „Abba”, pragnę dziękować Ci za dar 
mojego życia i wiary. Dziękuję, że otworzyłeś moje serce na Twoje słowo i dałeś mi je 
usłyszeć pośród hałasu świata. Ty przyciągnąłeś mnie do siebie, wezwałeś po imieniu 
i pomogłeś odpowiedzieć miłością na miłość. Kocham Cię i dziękuję Ci, Ojcze. 
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Pieśń: Abba, Ojcze  
 
„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście 
szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec,  
o cokolwiek Go poprosicie w imię moje” (J 15, 16). 
 
Chwila ciszy…  
 
Jezu najdroższy, do dziś pamiętam to pierwsze spojrzenie miłości. Nie mogłem 
przejść obok Ciebie obojętnie, nie chciałem. Z głębi serca dziękuję Ci, że pewnego 
dnia stanąłeś przede mną jak niegdyś przed rybakami z Galilei i powiedziałeś: „Pójdź 
za Mną!”. Zostaw tu sieci swojego życia, stokroć więcej otrzymasz. Nie bój się, odtąd 
ludzi będziesz łowił. Chcę uczynić cię apostołem mojej miłości, głosicielem królestwa 
Bożego. Zgadzasz się? Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą. Nigdy cię nie opuszczę i nie 
zostawię. Idź z wiarą, gdyż jesteś przeze Mnie posłany. Darmo otrzymałeś, darmo 
dawaj. Ziarno modlitwy, pracy, słowa, miłosierdzia siej hojnie, Ja mam moc 
rozmnożyć jego owoc. O wszystko, czego potrzebujesz na drodze swego powołania, 
w imię moje proś Ojca mojego, a obiecuję ci, że da ci, o co z wiarą prosić będziesz.  
 
Dziękuję Ci, Jezu, że zawsze idziesz przede mną na drodze mojego powołania, 
wskazujesz drogę, uczysz wypełniać wolę Ojca, nigdy nie zostawiasz mnie samego. 
 
Pieśń: Nie bójcie się żyć dla miłości 
 
„«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?». Odpowiedział Mu: (…) 
«Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce 
moje!»” (J 21, 15. 17). 
 
Chwila ciszy…  
 
Jezu mój, któż zna mnie lepiej niż Ty? Wiesz o mnie wszystko, znasz najgłębsze 
tajemnice mojego serca. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty już znasz je  
w całości. Dziękuję Ci, że przenikasz mnie do głębi. Tylko ukryty w Tobie czuję się 
bezpieczny. Dziękuję, że na drodze naśladowania Ciebie uczysz mnie mądrej miłości, 
uczysz, że prawdziwa miłość doskonali się w słabości. Dziękuję Ci, Jezu, za każdą 
trudną chwilę mojego życia, za każdy upadek, z którego pomogłeś mi się podźwignąć, 
za cierpienie, zwątpienia, niezrozumienie i samotność. Skoro nadal jestem na Twojej 
drodze, to znaczy, że te doświadczenia były mi potrzebne, umocniły mnie i pomogły 
nie skupiać się na sobie samym, lecz na Tobie i tych, do których mnie posłałeś, 
których mi powierzyłeś. Dziękuję Ci, Jezu, że jesteś moją skałą, twierdzą, jedynym 
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oparciem, najdroższym Przyjacielem, przy Tobie niczego nie muszę się lękać, nawet 
mojej słabości.  
 
Pieśń: Panie, przepasz mnie (Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej) 
 
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,  
i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja 
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19–20). 
 
Panie Jezu, mówisz do mnie: „Spójrz na moje Serce. Z Jego rany tryskają płonące 
iskry. Dusze nie umieją szukać w tym Sercu łask, które pragnę na nie wylać. Tak wiele 
z nich nie daje się pociągnąć mojej miłości. Dlatego potrzebuję moich dusz 
wybranych. Chcę, aby one rozlały tę miłość na całą ziemię. (…) Błogosławię was 
[dusze wybrane] i posłużę się wami, aby zesłać na świat moje łaski i moją miłość”. 
(słowa Pana Jezusa skierowane do sługi Bożej s. Józefy Menéndez) 
Za niezwykły dar mojego powołania dziękuję Ci, Panie. 
 
Pieśń: Dotyk Ognia (Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej) 
 
 
Jezus modli się za mnie 
 
Św. Jan w 17. rozdziale swojej Ewangelii ukazuje początek „godziny” Syna 
Człowieczego. Rozpoczyna ją Judasz, „syn zatracenia”, który wychodzi z Wieczernika, 
by dokonać zdrady Jezusa, „aby się spełniło Pismo”, a zakończy ją zmartwychwstanie 
Chrystusa po Jego zbawczej męce i śmierci na krzyżu. Jezus po ustanowieniu 
sakramentu Eucharystii w obecności uczniów zanosi swoją najpiękniejszą modlitwę 
do Ojca, ukazującą piękno Jego osoby, Jego miłości do Ojca, do uczniów i całego 
Kościoła. Tę naukę modlitwy uczniowie z pewnością zapamiętają na zawsze. 
Modlitwa arcykapłańska ujmuje najważniejsze tajemnice wiary, sens i istotę 
posłannictwa Jezusa, Zbawiciela i Odkupiciela ludzkości, obejmuje nas wszystkich, 
cały Kościół, wszystkich wierzących w Chrystusa na przełomie dziejów.  
 
Jezus, Najwyższy Kapłan Nowego i Wiecznego Przymierza, wznosi najpierw modlitwę 
za siebie, by Ojciec otoczył Go chwałą, którą miał u Niego przed założeniem świata, 
po tym jak z miłością we wszystkim wiernie wypełnił wolę Ojca.  
 
Następnie modli się za swoich uczniów, nie tylko tych, którzy byli przy Nim w owej 
„godzinie”, ale także za nas, obecnie modlących się, którzy – tu i teraz – stanowimy 
Mistyczne Ciało Chrystusa. Jezus mówi: „Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze 
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świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą” (J 17, 16). Słowa te mają 
nie tylko głęboką wymowę, ale stanowią dla nas nową rzeczywistość. Bóg wybrał nas 
ze świata i przeznaczył dla siebie, byśmy otaczali Go chwałą, objawiali ludziom Jego 
imię i przekazywali słowa, które przez Syna otrzymaliśmy od Ojca, jak czynił to Jezus; 
to jest nasza misja – naśladowanie Chrystusa. Nie należymy już do siebie, jesteśmy 
własnością Boga, a przez to wszystkich, do których On nas posyła.  
„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we 
Mnie” (J 17, 20). Tych wszystkich, którzy przyjęli naukę Chrystusa dzięki Jego 
Apostołom, a także tych, którzy uwierzą dzięki naszej misji głoszenia Ewangelii, Jezus 
również otacza swoją modlitwą; ma w sercu cały Kościół wszystkich czasów, 
nieustannie troszczy się o nas. Modli się: „Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, 
we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty 
Mnie posłał” (J 17, 21). Ta jedność jest darem Ojca ofiarowanym nam przez Syna  
w Duchu Świętym; jest owocem miłości Trójcy Świętej. Jezus nieustannie modli się o 
tę jedność dla swoich uczniów, bo jeśli ludzie, którzy jeszcze nie doświadczyli Bożej 
miłości, do których Bóg nas posyła jako Jego świadków, nie będą widzieli jedności 
między nami a Bogiem, jeśli nie będą widzieli, że miłujemy się wzajemnie, to jakże 
trudno będzie im uwierzyć, że Bóg jest miłością. 
 
Pieśń: Jezus daje nam zbawienie 
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