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Adoracja na pierwszy czwartek miesiąca 
 
Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu: Kłaniam się Tobie 
 
Umiłowany Jezu! Uwielbiamy Cię tutaj i we wszystkich kaplicach i kościołach na 
całym świecie. Bądź pochwalony i kochany przez wszystkie ludy i narody. 
Posyłaj głosicieli Twojego Słowa, Radosnej Nowiny, do tych, którzy jeszcze  
o Tobie nie słyszeli. Stajemy dziś przed Tobą, ukrytym w Najświętszym 
Sakramencie. Chcemy Cię uwielbiać, dziękować Ci i prosić o powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne. Umacniaj w nas wiarę, nadzieję i miłość. Oczyść 
nasze serca i myśli, abyśmy słowem i czynem głosili Ewangelię całemu światu. 
Podczas dzisiejszej modlitwy prosimy Cię, Jezu, za seminaria i o nowych 
kapłanów w Afryce 
i w Azji, gdzie wspólnoty wiernych są jeszcze nieliczne i bardzo często ubogie. 
Seminarium w Kościele lokalnym jest kosztowną, ale konieczną inwestycją 
naukowo-wychowawczą, dlatego młode Kościoły w krajach misyjnych 
potrzebują pomocy wiernych całego Kościoła powszechnego, a zatem również 
naszej. 
 
Jezu ukryty w Chlebie Życia, uwielbiamy Cię. 
Za Kościół, sakrament naszego zbawienia, uwielbiamy Cię, Jezu. 
Za dar chrztu świętego, rodziców i chrzestnych, uwielbiamy Cię, Jezu. 
Za Najświętszy Sakrament i sakrament pojednania, uwielbiamy Cię, Jezu.  
Za Dary Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania, uwielbiamy Cię, Jezu. 
Za sakrament namaszczenia chorych, uwielbiamy Cię, Jezu. 
Za sakrament małżeństwa i kapłaństwa, uwielbiamy Cię, Jezu. 
 
Śpiew: Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas jak nikt 
 
Jezu, daj nam otwarte oczy, słyszące uszy i usta głoszące Twoje Słowo. 
Uwrażliwiaj nasze serce na potrzeby bliźnich, tych obok nas i tych, którzy są 
daleko. 
Naucz nas dzielić się modlitwą i wdowim groszem. 
 
Śpiew: Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał 
 
Prosimy Cię za wszystkie ludy i narody. 
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Boże, wspieraj ludy Afryki mieszkające wśród zieleni tropikalnych lasów, 
tubylcze duchowieństwo oraz misjonarzy tam posługujących. Umacniaj w nich 
wiarę, nadzieję i miłość. 
Śpiew: Zostań tu i ze mną się módl 
 
Boże, wspieraj rdzennych mieszkańców obu części Ameryk. Niech krew 
męczenników za wiarę stanie się umocnieniem i ziarnem prawdy, dobra  
i piękna. 
 
Śpiew: Zostań tu i ze mną się módl 
 
Boże, wspieraj Europę, Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, siostry zakonne 
wszystkich wierzących i niewierzących. Niech ubogaceni darami Ducha 
Świętego głoszą Ewangelię całemu światu. 
 
Śpiew: Zostań tu i ze mną się módl 
Boże, wspieraj tych, którzy mieszkają na licznych wyspach Oceanii. Niech 
wszyscy jej mieszkańcy usłyszą Radosną Nowinę o zbawieniu  
i zmartwychwstaniu. 
 
Śpiew: Zostań tu i ze mną się módl 
 
Boże, wspieraj ludy Azji, a szczególnie wspólnotę Kościoła. Niech każdego dnia 
staje się zaczynem prawdy dla innych wierzeń i religii. 
 
Śpiew: Zostań tu i ze mną się módl 
 
(Po każdym wezwaniu, jeśli nabożeństwo jest zbyt krótkie, można odmówić 
jedną Tajemnicę Różańca misyjnego.)  
 
Adoracja w ciszy  
 
Modlitwa za powołanych 
 
Stwórco świata, Panie żniwa, poślij do serc spragnionych miłości głosicieli 
Ewangelii. Niech tam, gdzie misjonarze posiali pierwsze ziarna nadziei, Twoja 
łaska otworzy młode serca na wezwanie do służby Bożej. Spraw, by nie zabrakło 
podczas ich formacji odpowiedniej pomocy duchowej i materialnej. Prowadź do 
szczęśliwego spełnienia wszystkie powołania na terenach misyjnych. Uczyń 
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owocną ich przyszłą służbę Bogu i ludziom. Maryjo, Matko powołanych, otocz 
troskliwą opieką seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszki na terenach 
misyjnych. Królowo Apostołów, módl się za nami! 
 
Pieśń na zakończenie wystawienia Najświętszego Sakramentu: Przed tak 
wielkim Sakramentem 
 
Modlitwa na zakończenie 
Boże, Ty nam dałeś prawdziwy Chleb z nieba, spraw, abyśmy mocą duchowego 
pokarmu zawsze żyli w Tobie i w dniu ostatecznym chwalebnie 
zmartwychwstali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 
Błogosławieństwo 
 
Śpiew: Barka 
 

s. Weronika Janiszewska 


