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PIEŚŃ na wystawienie Najświętszego Sakramentu: Pójdź do Jezusa 
 
ROZWAŻANIE 

 Dzisiejsza liturgia wprowadza nas w drugą część Wielkiego Postu, czas 

Męki Pańskiej i rozważania tajemnicy Jego Śmierci i Zmartwychwstania. Dziś 

mija także dwanaście lat od śmierci św. Jana Pawła II, wielkiego świadka 

Fatimy, który całe swe życie zawierzył Maryi. Dn. 13 maja 1981 r., w dniu 

kolejnej rocznicy Objawień Fatimskich, ciało Papieża Polaka przeszyła kula 

zamachowcy. Ale jak potem sam wyznał, choć spust pistoletu nacisnął Ali Agca, 

to „inna ręka prowadziła tę kulę”. Św. Jan Paweł II przez całe swoje życie był 

Apostołem pokoju i różańca św., o które to rzeczy prosiła Maryja w Fatimie. 

On też zawierzył cały świat Jej Niepokalanemu Sercu. 

 Podczas audiencji generalnej dn. 13 maja 1981 r. Jan Paweł II miał 

ogłosić powstanie w Rzymie nowej placówki badawczej – instytutu nad 

rodziną. Uniemożliwił mu to jednak pamiętny zamach. Papież, który walczył o 

rodzinę, w jakimś sensie przelał także za tę prawdę swoją krew. Ostatecznie 

powstał w Rzymie Instytut Jana Pawła II do Studiów nad Małżeństwem i 

Rodziną. Niech więc prośba za nasze rodziny towarzyszy nam w czasie tej 

adoracji. Niech wstawiennictwo Pani Fatimskiej i św. Jana Pawła II przyniesie 

naszym rodzinom pokój i zgodę, zwłaszcza w czasie nadchodzących świąt 

paschalnych, by te dni były czasem dobrych spotkań i zasklepienia otwartych 

ran w rodzinach. Aby moc Krzyża i Zmartwychwstania Pana zakrólowała nad 

egoizmem i pychą każdego z nas. 

 

PIEŚŃ: Abba, Ojcze 

 



	

MODLITWA DO ŚW. JANA PAWŁA II W INTENCJI RODZIN 

Święty Janie Pawle, ratuj nasze małżeństwa i rodziny. Jako kapłan, biskup i 
następca św. Piotra troskę o rodziny uczyniłeś ważną cząstką swej posługi. 
Przypominałeś, że człowiek jest zdolny do miłości i potrzebuje miłości. W 
szczególny sposób powołanie do miłości wypełnia się w związku mężczyzny i 
kobiety. Głosiłeś, że Chrystus ustanowił małżeństwo sakramentem, znakiem i 
źródłem Bożej łaski. Przypominałeś naukę Chrystusa: „Co Bóg złączył, 
człowiek niech nie rozdziela”. Byłeś odważnym obrońcą życia od poczęcia do 
naturalnej śmierci. Głosiłeś świętość rodziny, Domowego Kościoła. 
Przeciwstawiając się cywilizacji użycia i śmierci, uczyłeś o godności miłości 
małżeńskiej, która jest cielesna i duchowa zarazem, odrzucając antykoncepcję. 
Ukazywałeś młodym piękno czystości przedmałżeńskiej, która jest cząstką i 
warunkiem miłości. Wyproś uzdrowienie dla małżeństw i rodzin. Szukaj 
naśladowców, którzy by z mocą powtarzali za Tobą: „Rodzino, bądź tym, czym 
jesteś”. Niech dzieci w trwałych rodzinach znajdą bezpieczne warunki 
wzrastania. Otocz opieką samotne matki oraz dzieci, które są pozbawione 
miłości. Przypominaj rodzinom, by codziennie wspólnie się modliły. Niech 
rodziny będą „Bogiem silne”. Amen. 
 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… 

 

PIEŚŃ: Przed tak wielkim Sakramentem (okadzenie) 

 
MODLITWA 
K. 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: Z dalekiej Fatimy 


