
	

Pierwsza Niedziela Miesiąca – 1 Stycznia 2017 r. 
Adoracja eucharystyczna – W drodze do Fatimy (1) 

 
PIEŚŃ na wystawienie Najśw. Sakramentu: Pójdź do Jezusa 
 
WPROWADZENIE 

 W pierwszym dniu Nowego Roku Pańskiego 2017 klęczymy przed 

Panem wieczności i czasu i chcemy ofiarować Mu nasze rodziny, naszych 

bliskich, naszą Ojczyznę, by wszędzie królował Jego pokój. Czynimy to przez 

wstawiennictwo Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Królowej Pokoju, w 

Światowym Dniu Modlitw o Pokój. Podczas tych adoracji w pierwsze niedziele 

miesiąca oraz przez pierwszosobotnie nabożeństwa pragniemy przygotować się 

do obchodów stulecia objawień fatimskich, jakie będziemy uroczyście 

świętowali 13 maja tego roku. Niech Niepokalane Serce Maryi króluje w nas i 

na całym świecie, tak bardzo znękanym wojnami. 

 Podczas pierwszych objawień, dn. 13 maja 1917 r., Maryja prosiła w 

Fatimie: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i 

koniec wojny!” Powierzajmy zatem Bożemu Miłosierdziu ludzi niespokojnych 

i nasze niespokojne czasy, rodziny Syrii, Libanu, Izraela, Ukrainy i tylu innych 

krajów świata, gdzie przemoc wydaje się panować nad wolą zgody. 
 

PIEŚŃ: Ciągły niepokój na świecie 
  

 Chcemy teraz, na progu nowego czasu, oddać Jezusowi, przez ręce 

Maryi to, co przed nami. Czynimy to słowami św. Jana Pawła II, 

wypowiedzianymi w czasie Jubileuszowego Dnia Rodzin w 1984 r.:  

 „Zawierzamy Ci, o Matko, świat, wszystkich ludzi i wszystkie narody, 

zawierzamy Ci także samo poświęcenie świata, składając je w Twoim 

macierzyńskim Sercu. O, Niepokalane Serce! Pomóż nam odeprzeć groźbę zła, 

które tak łatwo zakorzenia się w sercach ludzi współczesnych, a którego 



	

nieobliczalne skutki ciążą już dziś nad naszym życiem i zdają się zamykać drogi 

ku przyszłości! 

 Po każdym wezwaniu powtarzamy: Wybaw nas, Panie! 

Od głodu i wojny, wybaw nas, Panie! 

Od wojny atomowej, od niewyobrażalnego samozniszczenia, od wszelkich 

wojen, wybaw nas, Panie! 

Od grzechów przeciw życiu człowieka od chwili poczęcia, wybaw nas, Panie! 

Od nienawiści i poniżania godności synów Bożych, wybaw nas, Panie! 

Od wszelkiej niesprawiedliwości w życiu społecznym, narodowym i 

międzynarodowym, wybaw nas, Panie! 

Od pochopnego deptania przykazań Bożych, wybaw nas, Panie! 

Od prób zacierania w ludzkich sercach prawdy samego Boga, wybaw nas, Panie! 

Od utraty świadomości dobra i zła, wybaw nas, Panie! 

Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas, Panie!”1. 
 

PIEŚŃ: Przed tak wielkim Sakramentem (okadzenie) 
 
MODLITWA 
 

Módlmy się. Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus 

Chrystus, narodzony z Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu jest 

obecny w Najświętszym Sakramencie, * spraw, abyśmy z tego 

Boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem 

PIEŚŃ: Nowy Rok bieży 

																																																								
1 „W Jubileuszowym Dniu Rodzin Papież zawierza Maryi ludzi i narody”, w: Insegnamenti di Giovanni 
Paolo II, t. VII/1, Città del Vaticano 1984, 775-777. 



	

 
 

MODLITWA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU 
(do duszpasterskiego wykorzystania dn. 1 stycznia) 

 
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość 
tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; 
jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; nadzieję tam, gdzie panuje 
rozpacz; światło tam, gdzie panuje mrok; radość tam, gdzie panuje 
smutek. 
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; 
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co 
kochać. Albowiem dając, otrzymujemy; wybaczając, zyskujemy 
przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 
 
 


