
	

Pierwsza Niedziela Miesiąca – 5 lutego 2017 r. 
Adoracja eucharystyczna – W drodze do Fatimy (2) 

 
PIEŚŃ na wystawienie Najświętszego Sakramentu: Pan zstąpił z nieba 
 
ROZWAŻANIE 

 Nasze nabożeństwo W drodze do Fatimy przeżywamy kilka dni po święcie 

Ofiarowania Pańskiego. To święto pełne Światła, którym jest Chrystus, kieruje 

naszą uwagę na jakość naszego życia. Dziś w Ewangelii świętej Jezus 

przypomniał znane nam dobrze słowa z Kazania na górze, które są kontynuacją 

Ośmiu Błogosławieństw: „Wy jesteście światłem świata… Niech wasze światło 

jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 

waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 13.16). Wielu z nas 2 lutego przyszło do 

kościoła z gromnicami – światłem świecy, towarzyszącej człowiekowi od chwili 

chrztu świętego aż do jego śmierci. Prośmy w czasie naszej modlitwy przed 

Panem, którego światło Hostii, Jego Ciała, rozjaśnia mroki naszego serca, 

byśmy byli prawdziwi w naszym codziennym życiu; by to, co grzeszne, ciemne, 

niejasne, zagmatwane, zostało rozjaśnione i rozplątane mocą tego światła 

Eucharystii. 

 

PIEŚŃ: Wy jesteście na ziemi światłem mym 

 

ROZWAŻANIE 

 Światło gromnicznej świecy przywodzi nam na myśl Maryję, Matkę 

Boską Gromniczną, odpędzającą złe duchy, złe myśli i niebezpieczeństwa nam 

grożące. W czasie drugiego objawienia w Fatimie, 13 czerwca 1917 r., Maryja 

ukazała pastuszkom swe Niepokalane Serce. Na kartach tych objawień 

czytamy: „W tej chwili, gdy wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła swoje 

dłonie i przekazała nam powtórnie odblask tego niezmiernego światła. W nim 



	

widzieliśmy się jak gdyby pogrążeni w Bogu. Hiacynta i Franciszek wydawali 

się stać w tej części światła, które wznosiło się do nieba, a ja w tej, które się 

rozprzestrzeniało na ziemię. Przed prawą dłonią Matki Boskiej znajdowało się 

Serce, otoczone cierniami, które wydawały się je przebijać. Zrozumieliśmy, że 

było to Niepokalane Serce Maryi, znieważane przez grzechy ludzkości, które 

pragnęło zadośćuczynienia”. 

 W czasie tej adoracji, wpatrzeni w Jezusa, obecnego w Najświętszym 

Sakramencie, przyzywajmy orędownictwa Maryi, której Niepokalane Serce 

przebił miecz boleści. Tę modlitwę ofiarujmy szczególnie o powołania do życia 

zakonnego – 2 lutego obchodziliśmy Dzień Życia Konsekrowanego. Tak 

bardzo potrzeba, szczególnie w naszej diecezji, nowych, pełnych zapału 

dziewcząt i chłopców, którzy będą światłem dla innych przez pójście drogą 

życia zakonnego! Módlmy się za nasze rodziny, by były otwarte na te 

powołania, byśmy pomagali naszym dzieciom i wnukom w podjęciu decyzji o 

wejściu na tę szczególną drogę – oddania swoich talentów i sił w zakonie czy 

instytucie życia konsekrowanego. Uczynimy to w wezwaniach do 

Niepokalanego Serca Maryi.  

Powtarzamy po każdym wezwaniu: Wstawiaj się za światem całym! 

K.: Niepokalane Serce Maryi, ściśle złączone z Sercem Pana Jezusa. 

W.: Wstawiaj się za światem całym! 

- Niepokalane Serce Maryi, świątynio Ducha Świętego. 

- Niepokalane Serce Maryi, czcigodne mieszkanie Trójcy Przenajświętszej. 

- Niepokalane Serce Maryi, zachowane od skazy grzechu pierworodnego. 

- Niepokalane Serce Maryi, błogosławione między sercami ludzkimi. 

- Niepokalane Serce Maryi, skarbie łaski i darów Bożych. 

- Niepokalane Serce Maryi, z Synem Swoim cierpiące. 

- Niepokalane Serce Maryi, źródło pociechy dla serc strapionych. 



	

- Niepokalane Serce Maryi, stolico miłosierdzia Bożego. 

 

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: Matko Najświętsza do serca Twego 

 


