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Adoracja na pierwszy czwartek miesiąca 

 
Śpiew: O zbawcza Hostio  
 
 
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
 
Uwielbiamy Cię, Jezu, nasz jedyny Mistrzu, obecny tu z nami w Najświętszym 

Sakramencie. Uwielbiamy Cię i dziękujemy za Twoją obecność między nami, za 

to, że Ty sam zechciałeś nas tutaj dzisiaj zgromadzić. Stajemy dziś przed Tobą  

z sercem pełnym wdzięczności za dar każdego powołania, jakie wzbudzasz w 

Kościele. Dziękujemy za powołania do życia kapłańskiego, zakonnego  

i misyjnego. Uwielbiamy Cię w tym darze powołanych osób, które chcesz, aby 

były Twoimi świadkami, abyś Ty sam poprzez te osoby mógł być bliżej każdego 

człowieka.  

 

Wybierasz niektórych do szczególnej i bliskiej relacji z Tobą, aby przez nich 

dotrzeć do serc wszystkich ludzi. Chcesz być głoszony, poznawany  

i przyjmowany. Chcesz dawać nam życie i być pośród nas, pragniesz 

uczestniczyć w naszej codzienności, naszych radościach i smutkach, chcesz być 

towarzyszem naszego życia. Dajesz się poznać poprzez obecność na naszej 

drodze tych, których sam wybierasz i posyłasz, aby byli przedłużeniem Twoich 

dłoni, oczu, serca, by byli znakiem Twojej miłości. 

 

Chcemy uwielbiać Cię dziś za dar powołanych i modlić się za nich, aby byli 

wierni twemu wezwaniu, słuchaniu Twojego głosu, wierni w odpowiadaniu,  

w głoszeniu, w zwracaniu zawsze serca ku Tobie i w nieustannym nawracaniu 

się. By byli wierni Twej misji głoszenia zbawienia i wierni Twojej drodze. 
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Śpiew: Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię… (lub inna pieśń wskazującą 

na potrzebę głoszenia Ewangelii) 

 

Ojciec święty Franciszek pisze w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium, że 

Kościół ma być Kościołem „wyruszającym w drogę”: „W Słowie Bożym pojawia 

się nieustannie ten dynamizm «wyjścia», jaki Bóg pragnie wzbudzić 

w wierzących. Abraham przyjął wezwanie do wyruszenia do nowej ziemi (por. 

Rdz 12, 2–3). (…) Wszyscy jesteśmy wezwani do tego misyjnego «wyjścia». 

Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni 

kroczyć zgodnie z  wezwaniem Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do 

przyjęcia tego wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by 

dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące światła Ewangelii” (EG 20). 

 

Wsłuchajmy się w Słowo Boże. 

 

I Lektor  

Pan rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do 

kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił 

i twoje imię rozsławię: staniesz sie błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, 

którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę 

złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”. 

Abram udał sie w drogę, jak mu Pan rozkazał. (Rdz 12, 1–4a) 
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(Chwila milczenia.) 

II Lektor 

Abraham usłyszał głos Boga i odpowiedział na wezwanie, wyruszając  

w drogę. Żeby wyruszyć w drogę, trzeba usłyszeć głos. Głos Boga.  

Oddajmy Ci, Panie, tych wszystkich młodych ludzi, których wzywasz do 

wstąpienia na drogę powołania do kapłaństwa, aby usłyszeli Twój głos i nie 

zagłuszyli go w sobie, ale aby odważnie na niego odpowiedzieli.  

Oddajemy Ci tych, którzy już wyruszyli w drogę i rozpoczęli swoją formację  

w seminariach czy nowicjatach zakonnych. Niech ich wybór stanie się znakiem 

dla wszystkich pogubionych w życiu, którzy nie wiedzą, dokąd mają iść, którzy 

nie widzą sensu, zanurzeni w hałasie tego świata, stają się głusi na głos Ducha. 

Niech decyzja tych młodych ludzi, opuszczających swoje domy  

i środowiska rodzinne, swoje bezpieczne miejsca, życiowe plany i marzenia, 

stanie się początkiem drogi, którą podejmując, będą głosić Dobrą Nowinę  

o tym, że jest Ktoś, dla kogo warto poświęcić wszystko, że jest Sens i Miłość – 

Jezus, który wyzwala człowieka, bo ukochał go do końca. 

 

Śpiew: Oto ja, poślij mnie  

 

I Lektor 

 Z encykliki „Redemptoris missio”: „Wszyscy kapłani winni mieć misyjne serce  

i umysł, powinni być otwarci na potrzeby Kościoła i świata, troskliwi wobec 

tych, którzy są najdalej (…). Niech troska Kościoła o całą ludzkość towarzyszy im 
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podczas modlitwy, a przede wszystkim w czasie Ofiary Eucharystycznej” (RM 

67). 

 

(Chwila milczenia.) 

II Lektor 

Abraham wyruszył w drogę… 

Każdy kapłan to droga, którą Bóg chce dotrzeć do człowieka i dawać mu życie. 

Każdy kapłan jest misjonarzem. I ten, który w sensie dosłownym wyjeżdża na 

misje do krajów i ludów jeszcze nieznających Chrystusa, i ten, który nie 

opuszcza swojej ziemi ojczystej. Wyrusza jednak w pewną drogę, tzn. musi 

nieustannie pozostawiać swój świat, swoje schematy działania, bo to Pan 

posyła go nieustannie z misją głoszenia Jego miłości do każdego człowieka, jak  

i kiedy chce. Każde głoszenie Słowa, posługa w sakramentach, sprawowanie 

Eucharystii, sakramentu pojednania, praca duszpasterska mają być głoszeniem 

tej niezwykłej, ogromnej miłości Boga do człowieka, która objawiła się  

w Jezusie Chrystusie. 

 

(Chwila milczenia.) 

 
Módlmy się wspólnie. (Można przygotować karteczki z tekstem modlitwy, aby 
odmówić ją wspólnie, lub jeden z lektorów czy też prowadzący nabożeństwo 
mogą odmówić ją w imieniu zgromadzonych.)  
 

Jezu, Boski Mistrzu, któryś rzekł: „Żniwo jest wielkie, ale robotników mało”,  
z miłością przyjmujemy Twoje wezwanie: „Proście Ojca Niebieskiego, aby 
wysłał robotników na żniwo swoje”.  

Wzbudź żarliwą krucjatę powołań według myśli: „Wszyscy wierni dla wszystkich 
powołań”. Prosimy o liczne powołania kapłanów, którzy byliby solą ziemi, 
światłem świata, miastem położonym na górze dla zbawienia ludzkości 
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odkupionej Twoją Krwią. Prosimy o liczne powołania zakonników i zakonnic, 
których instytuty i domy rozsiane po całym świecie skupiałyby Twoje dzieci  
i były ogniskami światła i żaru, źródłami pobożności, ogrodami świętych, 
zgodnie ze śpiewem: „Chwała na wysokości Bogu i pokój ludziom dobrej woli”. 

Maryjo, wybranko Boża, Matko i strażniczko świętych powołań, módl się za 
nami wszystkimi przez Boga powołanymi. Amen. 

 

Śpiew: Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca  

 

II Lektor 

Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. 

 

I Lektor 

 

„Wśród form uczestnictwa pierwsze miejsce zajmuje współpraca duchowa: 

modlitwa, ofiara, świadectwo życia chrześcijańskiego. Modlitwa winna 

towarzyszyć misjonarzom na ich drodze, aby głoszenie Słowa odniosło skutek 

dzięki łasce Bożej. Święty Paweł w swoich Listach często prosi wiernych  

o modlitwę, aby mógł głosić Ewangelię ufnie i śmiało. 

 

Z modlitwą trzeba łączyć ofiarę. Zbawcza wartość każdego cierpienia, 

przyjętego i ofiarowanego Bogu z miłością, wypływa z Ofiary Chrystusa, który 

wzywa członków swego Ciała Mistycznego do współudziału w swych udrękach; 

do «dopełniania ich braków we własnym ciele» (por. Kol 1, 24). Misjonarzowi  

w jego ofierze winni towarzyszyć wierni i podtrzymywać go własną ofiarą” (RM 

78). 

 

(Chwila milczenia.) 

 

II Lektor 

Starość i choroba mogą być czasem ogromnej aktywności misyjnej kapłanów. 

Ich modlitwa i ofiara jest bezcennym darem dla Kościoła. 
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Często nagle z wielkiej aktywności i działalności duszpasterskiej kapłan musi na 

nowo wyruszyć w drogę, czyli zostawić wszystko, swoją parafię, działanie i udać 

się do domu dla kapłanów starszych i chorych. Ten czas i etap życia będzie 

błogosławiony tylko wtedy, kiedy zostanie oddany Chrystusowi. Głoszenie 

Dobrej Nowiny stanie się głoszeniem Jezusa całym sobą, ciałem, chorobą, 

bólem, starością, samotnością. Będzie oddawaniem życia za owce do końca. 

Aby owce miały życie w pełni (por. J 10, 10).  

Być może to, że odczuwasz dziś w sercu pokój i radość, to właśnie dzięki 

modlitwie tego starszego księdza, który ofiaruje swoje cierpienia za ciebie, abyś 

doświadczył miłości Jezusa.  

 

Módlmy się. Oddajemy Ci, Panie, kapłanów starszych i chorych, bądź ich 

radością i umocnieniem do końca i przygotuj ich na tę ostateczną drogę, na 

którą ich wzywasz, aby kiedyś mogli cieszyć się Tobą na wieki w niebie, gdzie 

nagrodzisz trud ich pasterskiej posługi. 

 

Śpiew: Panie, przepasz mnie…  

 

I Lektor 

Posłuchajmy jeszcze, co mówi do nas wszystkich papież Franciszek w „Evangelii 

gaudium”: „Na mocy otrzymanego chrztu każdy członek Ludu Bożego stał się 

uczniem – misjonarzem (por. Mt 28, 19). (…) Jeśli ktoś rzeczywiście doświadczył 

miłości Boga, który go zbawia, nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć Go głosić,  

i nie może oczekiwać, aby udzielono mu wielu lekcji lub długich pouczeń. Każdy 

chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością 

Boga w Chrystusie Jezusie” (EG 120). 
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W chwili ciszy wsłuchajmy się w siebie i zapytajmy się o naszą wrażliwość 

misyjną. 

 

(Każde pytanie należy odczytywać powoli, nie spiesząc się i zostawiając po nim 

chwilę na refleksję.) 

– Jak przeżywam swoje chrześcijańskie powołanie? 

– Jak słucham głosu Boga w swoim życiu? Czy pozwalam Mu do mnie mówić? 

– Jak często modlę się o powołania kapłańskie, zakonne, aby nie brakowało 

tych, którzy będą głosić Ewangelię? 

– W jaki sposób wspieram modlitwą kapłanów, misjonarzy? 

– Jakie jest moje zaangażowanie w działalność misyjną Kościoła w mojej parafii, 

w moim środowisku rodzinnym? 

– Jak przeżywam trudności w swoim życiu? Czy umiem ofiarować je Bogu? 

 

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów 
 
Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;  
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;  
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;  
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;  
Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by kapłani ożywieni  
i umocnieni Twoją łaską nieśli słowo prawdy  
i błogosławieństwo pokoju na cały świat. 
Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca,  
by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. 
Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie.   
Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen. 
 

Śpiew: Przed tak Wielkim Sakramentem (jeśli jest zakończeniem adoracji) lub 

Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody (jeśli nie jest zakończeniem) 

 

s. M. Violetta Tarka PDDM, Warszawa  


