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Adoracja eucharystyczna 

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

 Dziś, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, dopełnia się tajemnica 

Paschalna. Duch Święty dziś poucza nas o wszystkim, przypomina nam o 

wezwaniu przyjętego chrztu i znamieniu sakramentalnym, jakie odcisnął na nas 

w sakramencie bierzmowania. W szczególny sposób zwracamy się w Roku 

Fatimskim do Maryi, która jest „arcydziełem posłania Syna i Ducha Świętego 

w pełni czasu. Po raz pierwszy w zamyśle zbawienia, dzięki przygotowaniu 

przez Ducha Świętego, Ojciec znajduje Mieszkanie, w którym Jego Syn i Jego 

Duch mogą mieszkać wśród ludzi. W tym właśnie sensie Tradycja Kościoła 

często odczytywała w relacji do Maryi najpiękniejsze teksty mówiące o 

Mądrości (por. Prz 8,1-9, 6; Syr 24): Maryja jest opiewana i przedstawiana w 

liturgii jako «Stolica Mądrości». W Maryi zostają zapoczątkowane «wielkie 

sprawy Boże», które Duch będzie wypełniał w Chrystusie i w Kościele” (KKK 

721). 

 Maryja była obecna z Apostołami w Wieczerniku w chwili Zesłania 

Ducha Pocieszyciela. Niech Jej wstawiennictwo u Jej Syna, którego czcimy tu 

obecnego pod postacią Chleba, wyprosi Kościołowi ciągle nowych, młodych i 

pełnych entuzjazmu, gotowych poświęcić życie przez powołanie kapłańskie i 

zakonne, zwłaszcza w naszej diecezji. Niech Pan natchnie swym Duchem wielu 

młodych, by tego Ducha jako kapłani i zakonnicy nieśli innym. Te dni to czas 

podejmowania decyzji o przyszłości po maturze. Ufamy, że Duch Święty 

pomoże młodym podjąć słuszne i dobre decyzje.  
 

PIEŚŃ: Pamiątkę dnia świątecznego (trzy zwrotki) 



	

  

MODLITWA ŚW. EFREMA 

Królu niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, 

Ty, który jesteś wszędzie i wszystko wypełniasz, 

Skarbnico dóbr i Dawco życia, 

Przyjdź, uczyń w nas swe mieszkanie, 

Oczyść nas z wszelkiej nieczystości, 

Zbaw nasze dusze, Ty, który jesteś dobry. 

 

Niech Bóg Ojciec, przez miłość Ducha Świętego i w prawdzie Swego Syna, da 

naszej diecezji wielu powołanych! O to prośmy wspólnie: Ojcze nasz… 
 

PIEŚŃ: Przed tak wielkim Sakramentem (okadzenie) 
 
MODLITWA 
 

Módlmy się.  

Boże, nasz Ojcze, oświeć nasze serca światłem wiary i rozpal 

ogniem miłości, † abyśmy w duchu i prawdzie całym oddaniem 

wielbili Chrystusa, * którego w tym Sakramencie wielbimy jako 

naszego Boga i Pana. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

W. Amen. 

Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem 

 

PIEŚŃ: Weź w swą opiekę nasz Kościół święty 

 

Opracował: ks. Wojciech Kućko 



	

 


