
	

Pierwsza Niedziela Miesiąca – 3 września 2017 r. 
Adoracja eucharystyczna W stronę Fatimy 

 
PIEŚŃ na wystawienie Najśw. Sakramentu: O, zbawcza Hostio 
 
WPROWADZENIE 

 Początek września to czas powrotu dzieci do szkół, dni ważnych rocznic 

historycznych, w tym także wybuchu II wojny światowej, w wielu parafiach to 

chwila dziękczynienia za tegoroczne plony i składania Bogu w darze wieńców 

dożynkowych oraz innych owoców i płodów ziemi. Te wszystkie intencje 

chcemy złożyć Jezusowi, obecnemu wśród nas pod postacią chleba. 

Szczególnie pragniemy Mu polecić nasze dzieci i naszą młodzież, aby nie tracili 

wiary i nadziei. W Roku Fatimskim, w którym pochylamy się nad wezwaniem 

Maryi do głębszego życia modlitwy, przyzywamy także Jej pośrednictwa.  

 Po każdym wezwaniu modlitewnym będziemy śpiewali wspólnie refren:  

 Radośnie Panu hymn śpiewajmy, alleluja! 

 I dobroć Jego wysławiajmy, alleluja! 

1. Panie Jezu, przyjmij naszą modlitwę za drogą nam Ojczyznę, tak bardzo 

doświadczoną losami dziejów, szczególnie w 1939 r. Niech ofiara życia 

milionów, szczególnie młodych Polaków, będzie dziś przez nasz 

szanowana i doceniana. Chwalimy Cię i śpiewamy: Radośnie Panu… 

2. Panie Jezu, dziś wraz ze wszystkimi rolnikami, sadownikami i 

ogrodnikami składamy Ci dzięki za tegoroczne plony ich pracy, za słońce 

i deszcze, które zesłałeś, by ziemia kolejny raz dała nam pokarm na 

pożywienie i ziarno na chleb, który staje się także Twoim Ciałem. 

Chwalimy Cię i śpiewamy: Radośnie Panu… 

3. Panie Jezu, wraz z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, katechetami, 

nauczycielami i wychowawcami dziękujemy Ci za przeżyte wakacje, za 

to, że ustrzegłeś wielu od niebezpieczeństw, prosimy zaś Ciebie o 



	

błogosławieństwo w nowym roku szkolnym, by trudy, które 

podejmujemy, przyniosły owoce w przyszłości. Chwalimy Cię i 

śpiewamy: Radośnie Panu… 

4. Panie Jezu, naszą modlitwą chcemy także ogarnąć wszystkim, którzy 

przeżyli w ostatnich czasach rozmaite nieszczęścia, których dotknęły 

choroby, klęski żywiołowe, wypadki, by w Tobie znaleźli źródło nadziei, 

a w bliskich, sąsiadach i znajomych dobre serca gotowe im pomagać. 

Chwalimy Cię i śpiewamy: Radośnie Panu… 

5. Panie Jezu, Synu Maryi, która wzywa nas ciągle do nawrócenia i pokuty, 

składamy też dzisiaj Tobie modlitwę za naszych zmarłych, szczególnie 

poległych za wolność Polski w czasie II wojny światowej, za tych, którzy 

zginęli w różnych okolicznościach podczas wakacji; niech znajdą 

mieszkanie w niebie, a nam pomóż umocnić wiarę w Twoje 

zmartwychwstanie. Chwalimy Cię i śpiewamy: Radośnie Panu… 
 

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: My chcemy Boga 

Opracował: ks. Wojciech Kućko 


