
 
 

                                      Adoracja. 
  
                                                                                           Kiedy  się modlisz, bądź jak góra 

Nieruchomo osadzona w ciszy. 
Jej myśli zakorzenione są w wieczności. 

Nie rób niczego, siedź, bądź, 
a poznasz owoce płynące z modlitwy. 

 Kiedy się modlisz, bądź jak kwiat, 
Zawsze skierowany ku słońcu. 

Jego łodyga jak kręgosłup, zawsze jest prosta. 
Bądź otwarty, gotowy przyjąć wszystko bez lęku, 

a nie zabraknie ci światła w drodze 
Kiedy się modlisz bądź jak ocean, 

W swej głębi zawsze nieporuszony. 
Jego fale przypływają i odpływają. 
Bądź spokojny w swym wnętrzu, 

a złe myśli same odejdą. 
Kiedy się modlisz, pamiętaj o oddechu, 

Dzięki niemu człowiek stał się istotą żyjącą, 
Oddech od Boga pochodzi i do Boga wraca. 

Zjednocz słowo modlitwy ze strumieniem życia, 
a nic od Dawcy życia cię nie odłączy. 

Kiedy się modlisz bądź jak ptak, 
Śpiewający bez wytchnienia przed obliczem Stwórcy. 

Jego pieśń wznosi się jak dym kadzidła. 
Niech i twoja modlitwa będzie jak gruchanie gołębia 

a nie poddasz się zniechęceniu. 
Kiedy się modlisz, bądź jak Abraham 

Składający swego syna w ofierze. 
Był to znak, że gotów  jest oddać wszystko. 

I ty pozostaw wszystko, 
a w opuszczeniu Bóg napełni cię swą obecnością. 

Kiedy się modlisz, to Jezus 
Modli się w tobie do Ojca w Duchu. 
Jesteś niesiony żarem Jego miłości. 

Bądź jak rzeka służąca każdemu, 
a przyjdzie czas, że przemienisz się w Miłość. 

Góra uczy sensu wieczności, 
Kwiat, gdy więdnie uczy przemijania, 

Ocean uczy spokoju wśród przeciwności, 
                                               a miłość uczy zawsze Miłości.                                                                

http://www.swmonika.archpoznan.pl/nabozenstwa/adoracja-najswietszego-sakramentu-w-ciszy/   
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1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,  
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej.  
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,  
O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe.  

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,  
Kto się im poddaje, temu wiary brak,  
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,  
Że w postaci Chleba utaiłeś się.  

3. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas,  
Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz,  
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,  
Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.  

4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran,  
Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,  
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą,  
Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.  

5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,  
Chlebie Żywy, życiem swym darzący nas.  
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,  
Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.  

6. Ty, co jak pelikan, Krwią swą karmisz lud,  
Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud.  
Oczyść mnie Krwią swoją, która wszystkich nas  
Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.  

7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,  
Niech pragnienie serca kiedyś spełni siś,  
Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,  
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg 

 

Czytanie z Ewangelii według Świętego Jana (J 6, 35) 

W owym czasie Jezus przemówił do ludu: «Jam jest chleb życia. 
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, 
nigdy pragnąć nie będzie. 

 
O najsłodszy Jezu, ukryty pod Postaciami Eucharystycznymi, 

wysłuchaj łaskawie nasze pokorne prośby, przedstaw je przed 
tronem Najwyższego, przyjmij łaskawie żarliwe pragnienia naszych 

serc. Oświeć nasze umysły, umacniaj naszą wolę, odnawiaj naszą 
stałość i rozpalaj w naszych sercach płomień świętego zapału, 

abyśmy przekraczając naszą małość i przeżywając wszelkie 
trudności, składali hołd godny Twojej wielkości i Twojego 

majestatu, bardziej właściwy naszym niepokojom i naszym 
świętym pragnieniom. Amen. (Pius XII) 

 
REFREN: Wierna jest Twoja miłość, Panie Jezu. 

1. Obdarz naszego Papieża Franciszka mądrością, wytrwałością i przezornością.  
2. Obdarz Twój Kościół licznymi i świętymi sługami ołtarza. 
3. Daj wszystkim ochrzczonym głód i pragnienie Twojego Ciała.  
4. Daj grzesznikom pragnienie nawrócenia i przebaczenia.  
5. Daj wszystkim ludziom doświadczenie pociechy płynącej z poznania i poczucia Twojej miłości.  

 

ADORACJA       N  A  J  Ś  W  I  Ę  T  S  Z  E  E  G  O     S  A  K  R  A  M  E  N  T  U   

Chwila adoracji w milczeniu,  

modlitwa osobista. 

 



Boski Odkupicielu, powszedni Chlebie, Życie świata, niech 

przyjdzie Twoje Królestwo. Panie panujących, Jezu 
Eucharystyczny, Pasterzu ukochany, zachowaj nas od 

niebezpieczeństw. Jezu, dobry Pasterzu, Jezu, Chlebie życia, Jezu, 
nasz jedyny Pokarmie, Sakramencie miłości, zbaw lud swój.  

Radujemy się w Tobie, o Jezu błogosławiony. Amen. (Św. Jan XXIII ) 

 
 
1. Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże, 
Którego niebo objąć nie może; 
Ja, proch mizerny, przed Twą możnością 
Z wojskiem Aniołów klękam z radością. 
 
2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję, 
Kocham serdecznie, pokłon oddaję, 
Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały, 
Niech Ci się kłania z niebem świat cały. 
 
3. Dziękuję za to, żeś się zostawił 
W tym Sakramencie, abyś nas zbawił. 
Za swoje łaski tu wyświadczone 
Odbieraj od nas serca skruszone. 
 

4. Przed Tronem Twoim serca składamy, 
Oto pokornie wszyscy wołamy: 
Błogosław Panie swemu stworzeniu 
Broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu. 
 
5. Przed oczy Twoje nędzę stawiamy, 
Ratuj, niech pomoc od Ciebie mamy. 
Tyś Bogiem naszym, pięknością wieczną, 
Bądź i obroną zawsze skuteczną. 
 
6. Zostawaj z nami, póki żyjemy, 
W tym Sakramencie niech Cię wielbimy. 
A gdy się zbliży z ciałem rozstanie, 
Twym świętym Ciałem zasil nas Panie.

 

 

 
Czytanie z Ewangelii wg Św. Jana (J 6, 51) W owym czasie Jezus 
przemówił do ludu: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z 
nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, 
który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”. ». 

 

Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Ty jesteś objawieniem Boga 
niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, 

fundamentem wszystkich rzeczy; Ty jesteś Nauczycielem 
ludzkości, Ty jesteś Odkupicielem; Ty dla nas się narodziłeś, 

umarłeś i zmartwychwstałeś; Ty jesteś centrum historii i świata;  
Ty jesteś Tym, który nas zna i nas kocha; Ty jesteś Towarzyszem i 

Przyjacielem naszego życia; Ty jesteś Mężem boleści i nadziei; Ty 
jesteś Tym, który ma przyjść i który ma stać się dniem naszego 

sądu, i, jak ufamy, naszym szczęściem. Amen. (Pawel VI) 

 
 
1. Mocą Twego krzyża przezwycięż wszelkie podziały i niezgodę. Ciebie prosimy… 

Chwila adoracji w milczeniu,  modlitwa osobista. 

 



2. Światłem Twego słowa przezwycięż wszelki błąd i fałsz. 
3. Łagodnościa Twojego serca przezwycięż wszelkie urazy i pragnienie zemsty. 
4. Słodyczą Twojej miłości przezwycięż egoizm i zatwardziałość serc. 
5. Twoją stwórczą mocą przezwycięż wszelką przemoc wobec życia ludzkiego. 
 

Bądź mi blisko, Panie. Połóż twą rękę na mojej głowie,i spraw, 

abym także i ja trzymał moją głowę pod Twoja reka. Przyjmij mnie 
takiego, jaki jestem, z moimi wadami, z moimi grzechami, ale 

pozwól mi stać się takim, jakim Ty mnie pragniesz, i jakim także ja 
pragnę być. Amen. (Jan Paweł I) 

 
Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. 
1. W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa, weselmy się w Nim i radujmy. 
2. Z pokorą szczerą miłumy Boga, i czystym sercem miłujmy się nawzajem. 
3. Skoro wszyscy tu się gromadzimy, strzeżmy się tego, co nas rozdziela. 
4. Niech ustaną wszystkie gniewy i spory, a pośrodku nas niech będzie Chrystus.  
5. Obyśmy oglądali Twoje oblicze Chryste Boże, razem ze świętymi, w chwale Twego królestwa. 
6. To będzie naszą radością czystą i bez granic przez nieskończone wieki wieków. Amen. 
 

 
 

 
 

Czytanie z Ewangelii wg Św. Jana (J 6, 56-57) W owym czasie Jezus 
powiedział do Żydów: «Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, 
trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję 
przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie».

 
Podobnie jak dwaj uczniowie z Ewangelii, prosimy Cię, Panie Jezu: 
pozostań z nami. Ty, Boży Wędrowcu, który znasz nasze drogi i 

nasze serca, nie dozwól, byśmy pozostali więźniami wieczornych 
cieni. Wspieraj nas, gdy jesteśmy utrudzeni, przebacz nasze 

grzechy, kieruj naszymi krokami na drogach dobra. W Eucharystii 
jesteś «lekarstwem na nieśmiertelność»; obdarz nas pragnieniem 

pełni życia, które nam pomoże iść po tej ziemi jako ufni i radośni 
pielgrzymi, wpatrzeni zawsze w cel życia bez końca.Amen.(Św. Jan Paweł II ) 

 

 

REFREN: Uwielbiamy Cię i błogosławimy, Panie Jezu 

1. Ty jesteś odwiecznym Synem Ojca.  
2. Ty jesteś Posłanym przez Ojca dla naszego zbawienia.  
3. Ty jesteś jedynym Zbawicielem świata.  
4. Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. 
5. Ty jesteś Chlebem żywym, który zstąpił z nieba.  
 

Chwila adoracji w milczeniu,  modlitwa osobista. 

 



Panie Jezu, który wiernie nawiedzasz i wypełniasz Twoją 

obecnością Kościół i historię ludzi, który w godnym podziwu 
Sakramencie Twojego Ciała i Twojej Krwi czynisz nas uczestnikami 

życia Bożego i dajesz nam przedsmak radości życia wiecznego, 
uwielbiamy Cię i błogosławimy.                                                                          

W pokornym uniżeniu przed Tobą, prawdziwie obecny i żywy 
pośród nas, błagamy Cię [...] w nadziei na życie wieczne w Tobie,  

w jedności z Błogosławioną Trójcą. Amen. (Benedykt XVI) 

 
 

Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła,                                                                               
bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował.  
 
1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,  
byśmy do nieba w drodze nie ustali.  
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię  
dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.  
 
2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,  
bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.  
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,  
a Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.  
 

3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,  
jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.  
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?  
Tyś naszym życiem i oczekiwaniem.  
 
4. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu,  
a w znaku chleba w świątyniach zostałeś.  
I dla nas zawsze masz otwarte serce,  
bo Ty do końca nas umiłowałeś.

 

 

 
Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz, 
Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. 
Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. 
Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni. 
niech podaje wiek wiekowi hymn triumfu, dzięki, czci. 
A równemu im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. 
 Módlmy się: Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką 
czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy doznawali w sobie owoców Twego odkupienia. 

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.  

 
Niech będzie Bóg uwielbiony! 
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego! 
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek! 
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe. 
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe! 
Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa! 
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza! 
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel! 
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja! 
Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie! 
Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki! 
Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec! 
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych! 

 
„Wielbię Ciebie w każdym momencie” – „ Pobłogosław Jezu drogi...”   http://parafia.rabka.swmm.eu/Adoracja_2021-10-03.pdf 

 

Chwila adoracji w milczeniu,  modlitwa osobista. 

http://parafia.rabka.swmm.eu/Adoracja_2021-10-03.pdf


 

       Cisza, która umacnia 
W ogromie codziennych obowiązków, podążaniu za dobrami, realizacją kariery, 

adoracja Najświętszego Sakramentu staje się istotnym czasem, by choć na 

chwilę zatrzymać się, usiąść lub uklęknąć przed Jezusem obecnym w białej 

Hostii i powierzyć Mu swoje troski, zmartwienia, ale także by podziękować Mu za 

Jego dobroć i wierność. Jest to także czas, który pozwala umocnić i pogłębić 

naszą relację z Chrystusem. Potrzeba poszukiwania ciszy i otwarcia się na Bożą 

obecność jest coraz bardziej dostrzegalna, dlatego działa wiele miejsc, gdzie 

właściwie w każdej chwili można uczestniczyć choć w krótkiej adoracji. Trwanie w 

ciszy z Jezusem to ogromny dar. Ta obecność jest źródłem mocy dla 

człowieka.https://www.niedziela.pl/artykul/131472/nd/Cisza-ktora-umacnia  

 
https://pl.aleteia.org/2016/11/24/nic-do-ogladania-tylko-kawalek-hostii-nic-do-sluchania-tylko-cisza-o-co-chodzi-w-adoracji/ 

 

 

 

 

Nic  do  oglądania                                              

tylko  kawałek  Hostii,                                   

nic  do  słuchania                                      

tylko  cisza.                                                        

O co  chodzi  w Adoracji? 

Adoracja po prostu jest trudna. Obecność Jezusa w Eucharystii jest naprawdę wąską bramą, 

przez którą trzeba się przeciskać, jak mówił bp Ryś w Krakowie - https://youtu.be/7wZKe-vO7NA 

 

https://www.niedziela.pl/artykul/131472/nd/Cisza-ktora-umacnia
https://pl.aleteia.org/2016/11/24/nic-do-ogladania-tylko-kawalek-hostii-nic-do-sluchania-tylko-cisza-o-co-chodzi-w-adoracji/
https://youtu.be/7wZKe-vO7NA


https://deon.pl/wiara/chrystus-jest---jest-obecny-w-kazdej-eucharystii-ktora-sprawujemy,2141843 

 

- Tu nie ma ciała Chrystusa - Chrystus zmartwychwstał - Ale Chrystus jest. Chrystus jest obecny w każdej Eucharystii - Zmierzając 

do bazyliki Grobu Bożego zatrzymujemy się w cerkwi Aleksandra Newskiego. We wnętrzu prawosławnej świątyni znajduje się 

fragment muru starożytnej Jerozolimy z Bramą Sprawiedliwości, przez którą Jezus musiał być prowadzony na stracenie na 

Golgocie. Co więcej, w tym kawałku muru zachowało się wąskie przejście, o którym Jezus mówił - to ucho igielne: „Łatwiej jest 

wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego” (Mt 19, 24).                                                                            

 

   
Pierwsza na naszej drodze znajduje się kaplica Golgoty - autentyczne miejsce ukrzyżowania Chrystusa. Nieopodal swoją kaplicę 

ma św. Helena i jest to miejsce upamiętniające znalezienie Krzyża Świętego.  

Nieco dalej scenę naigrawania się z Jezusa wiszącego na krzyżu upamiętnia kaplica Wyszydzenia. Kaplica św. Longinusa 

odwołuje się do rzymskiego żołnierza, który włócznią przebił bok Jezusa. Do mnichów prawosławnych należy kaplica nawiązująca 

do uwięzienia Jezusa przed straceniem na krzyżu. 

Wejdź na Golgotę i stań przy Grobie Bożym. I wiedz, że zmartwychwstał      

 

Film - https://youtu.be/H02SNAu54Gk 

 

 

https://deon.pl/wiara/chrystus-jest---jest-obecny-w-kazdej-eucharystii-ktora-sprawujemy,2141843
https://youtu.be/H02SNAu54Gk
https://youtu.be/H02SNAu54Gk


 
 

kaplica  Matki Bożej Fatimskiej i Świętego Michała Archanioła                                                            

-     otwarta codziennie od 6 – 18, zimą od 6 – 17, z piątku na sobotę całą noc. 
 

 

Trwanie w ciszy z Jezusem to ogromny dar. Ta obecność jest źródłem mocy dla 
człowieka:  Cisza-ktora-umacnia  .   o-co-chodzi-w-adoracji/     

 

 

http://parafia.rabka.swmm.eu/kaplica.php
https://www.niedziela.pl/artykul/131472/nd/Cisza-ktora-umacnia
https://pl.aleteia.org/2016/11/24/nic-do-ogladania-tylko-kawalek-hostii-nic-do-sluchania-tylko-cisza-o-co-chodzi-w-adoracji/


adoracja-nie-jest-od-gadania 
 

 

Nieraz już byłem świadkiem jak w kościele lub kaplicy z wieczystą 
adoracją, w której miała panować cisza, grupa wiernych modliła się na 
głos. Takie sytuacje za każdym razem budzą we mnie refleksję na temat 
naszej modlitwy i relacji z Bogiem. 

Nie da się ukryć, że mamy problem z ciszą. Cisza często jest dla nas obca, 
niezręczna i niewygodna. W ciszy w naszych głowach kłębią się tysiące 
myśli, dochodzą do "głosu" niepoukładane sprawy, które wolelibyśmy 
czymś zagłuszyć. Niestety jednym z "zagłuszaczy" może być również 
modlitwa, a raczej jej konkretna forma - przysłowiowe "klepanie 
paciorków". Nie chcę nikogo urazić, bo każda modlitwa ma wartość w 
oczach Boga. Ale może czasem warto zastanowić się, czy odmawiając na 
przykład jakąś nowennę, formułkę czy litanię nie robimy tego z 
przyzwyczajenia, bo chcemy być aktywni, a cisza jest dla nas zbyt 
przytłaczająca i niezręczna. Niezręczna cisza to taka, która powoduje 
poczucie winy i zakłopotanie. Chyba każdy z nas jej doświadczył. 
Towarzyszy relacjom formalnym lub spotkaniom z osobami, których 
dobrze nie znamy. Gdy zapada, pojawia się świdrująca powinność jej 
przerwania, jakby cała odpowiedzialność za krępującą sytuację 
spoczywała na nas. Ten rodzaj ciszy nie występuje w relacjach z 
naprawdę bliskimi osobami. Gdy przebywamy w ich towarzystwie, 

https://deon.pl/kosciol/komentarze/adoracja-nie-jest-od-gadania,2356097


czujemy się swobodnie i bezpiecznie, możemy głębiej usiąść w fotelu, 
zamknąć oczy, rozluźnić mięśnie i wziąć głęboki oddech, bo wiemy, że 
druga osoba jest obok i rozumie nas bez słów. W takiej ciszy nie trzeba 
się napinać, dbać o dobrą atmosferę, zagajać i szukać tematów. Pojawia 
się natomiast wypełniająca serce wdzięczność – za kilka minut w 
towarzystwie kogoś, kto jest nam bliski. 

Innym powodem, dla którego możemy nie lubić ciszy jest potrzeba 
ciągłego bycia aktywnym. Myślę, że to poważny problem w Kościele. Od 
dziecka jesteśmy przyzwyczajani, że bezczynność to coś złego, przejaw 
lenistwa i braku inicjatywy. Permanentna aktywność i świadomość, że 
"ciągle musi się coś dziać" może w dłuższej perspektywie zredukować 
wiarę do religijności opartej na zwyczajach i spowodować wypalenie 
duszpasterzy. Niestety ma to również przełożenie na naszą modlitwę i 
relację z Bogiem. Próbujemy Go zagadać, pokazać Mu, że stać nas na 
więcej, że potrafimy się wysilić i zrobić coś jeszcze, na przykład odmówić 
jeszcze jedną modlitwę. Stawiamy na ilość a nie jakość. Niemal każda 
adoracja – często ta, która w pierwszą niedzielę miesiąca zastępuje 
homilię – wypełniona jest rozważaniami w stylu "Dziękujemy Ci Panie 
Jezu" i "Prosimy Cię Panie Jezu", pasującymi raczej do dzieci 
pierwszokomunijnych niż dojrzałych ludzi, którzy przychodzą spotkać się z 
Bogiem. A przecież Jezus powiedział: "Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi 
jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą 
wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich!" (Mt 6, 7-8). Po tych słowach 
Jezus uczy modlitwy "Ojcze nasz" – tak prostej a jednocześnie 
zawierającej w sobie wszystko. 

Adoracja – szczególnie wieczysta – jest bardzo intymną przestrzenią 
spotkania człowieka z Bogiem. Nie zagadujmy tego czasu, nie marnujmy 
go na "klepanie paciorków" i nietrafione rozważania. Pozwólmy sobie na 
odrobinę spontaniczności i zwykłego bycia, w ciszy i mroku kościelnej 
nawy, bez zbędnych słów, w postawie pokornego przyjęcia "tu i teraz". 
Szybko odkryjemy, że w podświetlonej przez reflektor Hostii jest już 
wszystko z czym przychodzimy. I wiele więcej. On jest i wie, czego nam 
potrzeba. A jeśli chcemy skupić się na innej formie modlitwy, zróbmy to 
ale po cichu. Uszanujmy zasady ustalone w danym miejscu i zachowajmy 
milczenie. Nigdy nie wiemy czy ktoś, kto właśnie wszedł do kościoła i 
usiadł w ostatniej ławce, być może pierwszy raz od wielu lat, nie spotka 
Chrystusa właśnie w ciszy.

 



Tomasz z Kempis (niem. Thomas von Kempen; ur. w 1380 w 

Kempen niedaleko Kolonii, zm. 25 lipca 1471 w klasztorze Agnetenberg 

(„Bergkloster“) koło Zwolle) – niemiecki zakonnik kanonik regularny, teolog, mistyk, 

asceta i pisarz. Przypuszczalny autor książki O naśladowaniu Chrystusa. 

 

Życie Tomasza z Kempis charakteryzują słowa, napisane w opisie obrazu, który miałby być jego portretem: „we 

wszystkim szukałem pokoju i nie znalazłem go, z wyjątkiem książek i wycofania się ze świata”.                                        

Tomasz z Kempis należał do szkoły mistyki, która rozciągała się wzdłuż brzegu Renu, od Szwajcarii po Holandię, 

przechodząc przez Strasburg i Kolonię. Był zwolennikiem Geerta Groote i Florenta Radewijns, założycieli Bractwa 

Wspólnego życia. Wszystkie jego pisma naznaczone są pobożnością i zawierają notatki, medytacje, listy i kazania, 

życie świętych i różne biografie. Dzieła Tomasza z Kempis wyrażają jego przepełnioną adorację dla Chrystusa. 
https://www.biografie-niemieckie.pl/tomasz-z-kempis 

 
 

Opis: 

Tekst dzieła „O naśladowaniu Chrystusa” zalicza się do mistyki nadreńskiej i najprawdopodobniej 
powstało w latach 1414-1425, a wyszedł spod pióra mnicha zakonu augustiańskiego Kanoników 
Regularnych. Jest to najgłośniejsze i najbardziej znane dzieło Tomasza a Kempis, które wedle opinii św. 
Franciszka Salezego nawróciło więcej ludzi, aniżeli zawiera liter na swych kartach. Ta niewielka 
książeczka pokazuje nam, jak należy żyć i jakim praktykom się oddawać, aby jeszcze w tym życiu osiągnąć 
szczęście dzięki łasce i pomocy Boga. Informuje też czytelnika, że ten materialny świat nie musi być 
groźny dla szczerego chrześcijanina. 
Video:                                                                                                                                                         

-  https://youtu.be/82ET8_s0_EE            
-  https://youtu.be/4IWCqnVUybk   
-  https://youtu.be/j-D8R_RNz80

 

Tomasz à Kempis - https://www.empik.com/o-nasladowaniu-

jezusa-chrystusa-ksiag-czworo-de-imitatione-christi-a-kempis-tomasz,p1236771030,ksiazka-p 
https://allegro.pl/oferta/o-nasladowaniu-chrystusa-tomasz-kempis-9543908121 

Tomasz à Kempis - Ibuk  

https://www.ibuk.pl/fiszka/95032/o-nasladowaniu-jezusa-chrystusa-ksiag-czworo.html 

Tomasz à Kempis - Audiobooks                                                        
Tomasz à Kempis   -   https://www.legimi.pl/autor/tomasz-a-

kempis,ad3789/?filters=audiobooks,ebooks,epub,mobi,pdf,synchrobooks 

 W 1392 roku rozpoczął siedmioletnią naukę w Deventer, w szkole prowadzonej 

przez Braci Wspólnego Życia. Tutaj stał się utalentowanym kopistą, zdolnym 

zaspokoić własne potrzeby. W 1399 przeniósł się do zakonu augustianów w 

klasztorze Sint-Agnietenberg, gdzie jego brat Johann był przeorem. Tam w 1413 

był ordynowany na księdza, a w 1429 został subprzeorem. Po odrzuceniu przez 

zakonników i papieża Marcina V kandydata na biskupa Utrechtu Rudolfa van 

Diepholta,  musiał w 1429 roku opuścić zakon. W tym czasie został wysłany do 

Arnhem, aby zająć się swoim chorym bratem. Pozostał tam do śmierci brata w 

listopadzie 1432 roku. Spędzony tam czas poświęcił na skopiowanie czterech 

egzemplarzy Biblii, z których jedna zachowała się w pięciu tomach w Darmstadt. 

Napisane tam pisma, obfitujące w cytaty biblijne, zwłaszcza z Nowego Testamentu, 

były powszechnie czytane. 

 

Tomasz à Kempis mówi z obrazu! Posłuchaj jak mówi obraz 

https://www.biografie-niemieckie.pl/tomasz-z-kempis
https://www.legimi.pl/#description_section
https://www.legimi.pl/#description_section
https://www.legimi.pl/#description_section
https://youtu.be/82ET8_s0_EE
https://youtu.be/4IWCqnVUybk
https://youtu.be/j-D8R_RNz80
https://youtu.be/j-D8R_RNz80
https://www.empik.com/o-nasladowaniu-jezusa-chrystusa-ksiag-czworo-de-imitatione-christi-a-kempis-tomasz,p1236771030,ksiazka-p
https://www.empik.com/o-nasladowaniu-jezusa-chrystusa-ksiag-czworo-de-imitatione-christi-a-kempis-tomasz,p1236771030,ksiazka-p
https://allegro.pl/oferta/o-nasladowaniu-chrystusa-tomasz-kempis-9543908121
https://www.ibuk.pl/fiszka/95032/o-nasladowaniu-jezusa-chrystusa-ksiag-czworo.html
https://www.legimi.pl/autor/tomasz-a-kempis,ad3789/?filters=audiobooks,ebooks,epub,mobi,pdf,synchrobooks
https://www.legimi.pl/autor/tomasz-a-kempis,ad3789/?filters=audiobooks,ebooks,epub,mobi,pdf,synchrobooks
https://www.legimi.pl/autor/tomasz-a-kempis,ad3789/?filters=audiobooks,ebooks,epub,mobi,pdf,synchrobooks


Panie, wszystko na niebie i na ziemi jest Twoje. Pragnę Tobie ofiarować siebie samego, na 

dobrowolną ofiarę i Twoim pozostać na wieki. Panie, w prostocie serca mego, ofiaruję Ci 

dziś siebie samego na wiecznego sługę, na posłuszeństwo i ofiarę wieczystej chwały. 

Przyjmij mnie z tą świętą ofiarą Twego drogocennego Ciała, którą dziś w obecności Aniołów, 

w sposób niewidzialny towarzyszących Tobie - ofiaruję, by była na zbawienie za mnie i za 

cały lud. Panie, na Twoim ołtarzu przebłagania ofiaruję Ci, wszystkie moje grzechy i 

przestępstwa, które popełniłem przed Tobą i świętymi Aniołami Twymi, od dnia, w którym 

po raz pierwszy mogłem zgrzeszyć aż do tej godziny, byś je wszystkie razem zapalił i spalił 

ogniem Twojej miłości i zniszczył wszystkie zmazy moich grzechów i byś oczyścił moje 

sumienie, ze wszelkiej przewiny. I byś przywrócił mi Twoją łaskę, którą grzesząc utraciłem, 

wszystko mi całkowicie odpuszczając i miłosiernie przypuszczając mnie do pocałunku 

pokoju. Cóż innego mogę zrobić za moje grzechy, jak tylko pokornie je wyznawać, 

narzekając i prosząc nieustannie o Twoje zlitowanie. Błagam Cię, Boże mój! Stojąc przed 

Tobą, wysłuchaj mnie łaskawie. Wszystkie grzechy moje, bardzo mi się nie podobają. Nie 

chcę ich już kiedykolwiek popełnić, lecz boleć za nie będę, jak długo żyć będę. Gotów czynić 

pokutę i według możności za nie, zadość uczynić. Boże, odpuść mi, odpuść mi grzechy moje. 

Dla Twego świętego Imienia zbaw moją duszę, którą cenną Krwią Swoją odkupiłeś, oto 

powierzam się Miłosierdziu Twemu, oddaje się w Twoje ręce, czyń ze mną według dobroci 

Twojej, nie według mojej złości i niegodziwości.  

Ofiaruję Ci także wszystkie moje dobra, jakkolwiek bardzo małe i niedoskonałe, byś Ty je 

ulepszył i uświęcił, byś je uznał za miłe i przyjął je i byś zawsze pociągał do lepszych rzeczy, 

jak również, do  błogosławionego i chwalebnego celu przeprowadził mnie leniwego i 

nieużytecznego człowieka. 

Ofiaruję Ci również, wszystkie pobożne pragnienia, pobożnych ludzi, potrzeby rodziców, 

przyjaciół, braci i sióstr, wszystkich moich drogich i tych, którzy mnie lub innym z miłości ku 

Tobie wyświadczali dobrodziejstwa i tych którzy pragnęli i prosili, by modlitwy i Msze święte 

za nich i wszystkich im bliskich odprawił, czy to żyją jeszcze, czy już zmarli. By wszyscy 

poczuli, że nadchodzi pomoc Twojej łaski, pociecha, ochrona od niebezpieczeństw, 

uwolnienie od kar i by od wszelkiego zła wyrwani, radośnie składali Ci ogromne dzięki. 

Ofiaruję Ci także modlitwy i ofiary przebłagania za tych szczególnie, którzy mnie w czymś 

obrazili, zasmucili, ganili lub jakąś przykrość lub szkodę wyrządzili, także za tych wszystkich, 

których kiedykolwiek zasmuciłem, wyprowadziłem z równowagi, dla których byłem 

ciężarem lub zgorszeniem słowem, czynami, świadomie lub nieświadomie. Byś nam 

wszystkim podobnie odpuścił nasze grzechy i wzajemne krzywdy. 

Zabierz Panie z naszych serc wszelkie podejrzenie, urazę, gniew i spory. I to co może 

szkodzić miłości bratniej i ją zmniejszać. Zmiłuj się. Zmiłuj Panie nad proszącymi o Twe 

miłosierdzie. Daj łaskę potrzebującym i spraw, byśmy tak żyli, by byli godni cieszyć się Twoją 

łaską i postąpili na drodze do życia wiecznego. Amen. 

 

 



Litania Pokory do Jezusa 

O, Jezu cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie. 

Wyzwól mnie, Jezu z pragnienia aby być cenionym, 

z pragnienia aby być lubianym, 

z pragnienia aby być wysławianym, 

z pragnienia aby być chwalonym, 

z pragnienia aby wybrano mnie przed innymi, 

z pragnienia aby zasięgano mojej rady, 

z pragnienia aby być uznanym, 

ze strachu przed poniżeniem, 

ze strachu przed wzgardą, 

ze strachu przed skarceniem. 

ze strachu przed zapomnieniem, 

ze strachu przed wyśmianiem, 

ze strachu przed skrzywdzeniem, 

ze strachu przed podejrzeniem. 

I także Jezu, daruj mi te łaskę bym pragnął... 

aby inni byli więcej kochani niż ja, 

aby inni byli wyżej cenieni ode mnie, 

aby w oczach świata inni wygrywali, a ja bym przegrywał, 

aby inni byli wybierani, a ja bym był pozostawiony, 

aby inni byli chwaleni a ja bym był niezauważony, 

aby inni byli we wszystkim uznani za lepszych ode mnie, 

aby inni mogli stać się świętszymi ode mnie, 

o ile tylko ja będę tak święty jak powinienem, Amen.   

Duszo moja, możesz odpocząć  

jedynie w Bogu 

Nade wszystko i we wszystkim, duszo moja, możesz odpocząć jedynie w Bogu, ponieważ to On jest 

wiecznym odpoczynkiem świętych.  

Jezu Najsłodszy i Najukochańszy, daj mi odpocząć w Tobie. Niech niżej cenię wszystko, co stworzone. 

Wszelkie zdrowie i piękno, chwała i zaszczyt, wszelkie bogactwo i umiejętności, radość i wesele, sława 

i uznanie, przyjemność i pocieszenie, nadzieja i obietnica, zasługa i pragnienie, wszystkie dary i prezenty, 

które możesz mi zesłać, wszelkie rozradowanie i wesołość, której doznaje mój duch.  

Na koniec niech niżej cenię Aniołów i Archaniołów, wszystkie zastępy Nieba, wszystko co widzialne 

i niewidzialne. Wszystko poza Tobą. 

 

Ty to bowiem, Panie Boże mój, jesteś najlepszy, jedyny najwyższy, jedyny najmocniejszy, jedyny 

wystarczający samemu sobie i najpełniejszy, jedyny najwyższy Pocieszyciel i jedyne Źródło radości, jedyny 

najpiękniejszy i najmilszy, jedyny najszlachetniejszy i najchwalebniejszy nad wszystko. 

W Tobie zawierają się naraz wszystkie dobra, które doskonałe są, doskonałe były i doskonałe będą. 
Tomasz a Kempis, „O naśladowaniu Chrystusa”, k III.XXI.1-2 (Duszo moja, możesz odpocząć jedynie w Bogu)   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

https://zielonyzeszyt1977.pl/tag/tomasz-a-kempis
https://zielonyzeszyt1977.pl/tag/o-nasladowaniu-chrystusa


Modlitwa o wypełnienie woli Boga 

Udziel mi swojej łaski, dobry Jezu. Spraw, by 

była ze mną, pracowała i pozostała aż po sam 

koniec. Pozwól mi chcieć i pragnąć jedynie tego, 

co podoba się Tobie i jest Ci milsze. 

Niech Twoja wola będzie moją, a moja niech 

zawsze podąża za Twoją i całkowicie się z nią 

zgadza. Spraw, bym chciał tego, czego Ty 

chcesz. Bym nie chciał, czego Ty nie chcesz.  

Bym mógł chcieć i nie chcieć tylko tego, co Ty. 

Daj mi umrzeć dla wszystkiego, co jest na tym 

świecie. Spraw, by nie wiedziano o mnie 

i wzgardzono mną za to, że Cię kocham.  

Ponad wszystkie pragnienia daj mi odpocząć 

i uspokoić moje serce w Tobie. 

Ty jesteś prawdziwym spokojem serca, jedynym 

odpoczynkiem.  

Wszystko, co poza Tobą, jest przykre 

i niespokojne.  

Obym zasnął i odpoczął w tym oto spokoju, to 

znaczy w Tobie Jedynym, Najwyższej i Wiecznej 

Dobroci. Amen. 

Tomasz a Kempis, „O naśladowaniu Chrystusa”, k III.XV.3-4 (Modlitwa o wypełnienie woli Boga)   

https://zielonyzeszyt1977.pl/tag/tomasz-a-kempis
https://zielonyzeszyt1977.pl/tag/o-nasladowaniu-chrystusa
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KULT EUCHARYSTII 

INSTRUKCJA EPISKOPATU POLSKI O KULCIE TAJEMNICY EUCHARYSTII 
POZA MSZĄ ŚWIĘTĄ – 11 XII 1987R. 

 
Sprawowanie Eucharystii stanowi ośrodek całego życia chrześcijańskiego zarówno dla Kościoła 
powszechnego jak i dla wspólnot miejscowych tego Kościoła. Kościół od początku przechowywał 
Eucharystię celem udzielania Wiatyku. Przechowywanie świętych postaci dla chorych, z biegiem 
czasu wytworzyło zwyczaj adorowania tego Sakramentu. Ofiara eucharystyczna jest źródłem i 
szczytem całego życia chrześcijańskiego. Kościół poleca rozwijać również poza Mszą św. 
publiczne i prywatne nabożeństwa do Najświętszej Eucharystii. 
 

Należy zwracać uwagę na to, aby przy wystawieniach Najświętszego Sakramentu uwydatniał się 
związek istniejący pomiędzy jego kultem i Mszą świętą. Związek ten uwydatnia się najwyraźniej, 
gdy adoracja eucharystyczna następuje bezpośrednio po Mszy św. 
 

Poza Mszą św. wystawienie Najświętszego Sakramentu albo w monstrancji, albo w puszce.                                        
W adoracji eucharystycznej ważniejsza jest jej treść niż układ formalny. Powinna mieć wyraźnie 
chrystocentryczny charakter: podczas wystawienia należy modlitwy, śpiewy i czytania tak ułożyć, 
by wierni skupili swoją uwagę na Chrystusie Panu. Modlitwy, śpiewy i czytania powinny uczyć 
prawdziwej pobożności eucharystycznej. Najpierw mają one kierować wiernych do pełnego 
udziału w tajemnicy paschalnej Chrystusa i do wdzięczności za dar Chrystusa dającego nam 
swoje życie. Powinny wyrażać radość zebranych z życia w głębokiej przyjaźni ze Zbawicielem i 
prowadzić do otwarcia przed Nim serca. Modlitwy powinny wyrażać potrzeby zebranych, ich 
bliskich i wszystkich ludzi, powinny być błaganiem o pokój i o zbawienie całego świata. Wspólna 
modlitwa zebranych ma wzbudzić w nich pragnienie ofiarnego życia dla Chrystusa i pragnienie 
zjednoczenia z Nim w Komunii św. Udział w adoracji ma prowadzić do pełnienia dobrych czynów, 
do świadczenia o Chrystusie, do starań o zbawienie świata. 
 
W układzie adoracji znajdują się więc modlitwa uwielbienia i chwały, rozważanie tajemnic 
Chrystusa, modlitwy błagalne i prośby w aktualnych potrzebach społeczności wiernych. Trzeba 
zawsze dawać pierwszeństwo uwielbieniu przed prośbą. Należy dokonać roztropnego wyboru 
treści, nie możemy bowiem w jednej adoracji wyrazić wszystkiego. W pewnych momentach 
wskazane jest święte milczenie. Mogą to być momenty: po czytaniu Pisma św., po modlitewnych 
wezwaniach czy nawet podczas odmawianej modlitwy. Prowadzący nabożeństwo winien wykazać 
przy tym wiele roztropności. Dłuższe milczenie można zachować we wspólnotach przygotowanych 
już do samodzielnej modlitwy. Do milczenia należy też stopniowo wychowywać wiernych. 
 
Różaniec, który “opiera się na Ewangelii i odnosi się, jakby do centrum, do tajemnicy Wcielenia i 
Odkupienia ludzi, trzeba uważać za modlitwę, która w pełni posiada znamię chrystologiczne”.                 
Tak rozumiana modlitwa różańcowa odprawiana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem  
Nabożeństwa majowe; 1. na początku nabożeństwa wystawia się Najświętszy Sakrament i przed 
nim odbywa się całe nabożeństwo, lub przed wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny śpiewa się 
Litanię loretańską i głosi się, albo czyta odpowiednie rozważanie. Następnie celebrans przechodzi 
do głównego ołtarza, wystawia N. Sakrament, odprawia krótką adorację i po odśpiewaniu pieśni 
eucharystycznej udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. “Wspominając świętych 
Kościół głosi misterium paschalne w świętych, którzy współcierpieli i zostali współuwielbieni z 
Chrystusem”. W nabożeństwach ku czci świętych uwaga koncentruje się na osobie Świętego i 
dlatego takie nabożeństwa nie powinny być odprawiane z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu. Po modlitwach do świętego i po kazaniu można odprawić nabożeństwo 
eucharystyczne. W ten sposób Święty ukazuje się jako ten, który prowadzi do Chrystusa. 

 “Ożywienie i pogłębienie kultu eucharystycznego jest sprawdzianem prawdziwej odnowy, tej, którą Sobór postawił 
sobie za cel. Jest tej odnowy punktem poniekąd kulminacyjnym. (…) Kościół i świat odczuwają wielką potrzebę 
kultu eucharystycznego. Jezus oczekuje nas w tym Sakramencie miłości. Nie żałujmy naszego czasu na spotkanie 
z Nim w adoracji, na kontemplację pełną wiary i gotowości wynagrodzenia wielkich win i występków świata” 

 



Czytaj też - Kult Najświętszej Maryi Panny i Świętych Pańskich w roku liturgicznym 
https://www.dbc.wroc.pl/Content/3462/Biszko.pdf 

- Eucharystia a maryjne nabożeństwa oraz ich wzajemne relacje w XIX i XX wieku 
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Slaskie_Studia_Historyczno_Teologiczne/Slaskie_Studia_Historyczno_Teologiczne-r1992_93-

t25_26/Slaskie_Studia_Historyczno_Teologiczne-r1992_93-t25_26-s233-240/Slaskie_Studia_Historyczno_Teologiczne-r1992_93-t25_26-s233-240.pdf 

- Kwestia kultu maryjnego po Soborze Watykańskim II 
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Sandomierskie_teologia_filozofia_historia/Studia_Sandomierskie_teologia_filozofia_historia-r2012-t19-

n1/Studia_Sandomierskie_teologia_filozofia_historia-r2012-t19-n1-s213-228/Studia_Sandomierskie_teologia_filozofia_historia-r2012-t19-n1-s213-228.pdf 

- O Maryi nigdy dość, ale poprawnie http://mateusz.pl/ksiazki/dszp/dszp-05-Napiorkowski.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jakie pieśni wolno śpiewać w czasie adoracji Pana Jezusa 
podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu? 

                                                                                                                                                                     https://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/adoracjanormy.html#w3 

Spis treści: 

1. Wstęp 

1. Normy liturgiczne, szczególnie odnośnie śpiewu podczas adoracji 

2. Krótkie uzasadnienie konieczności śpiewania podczas adoracji wyłącznie pieśni liturgicznych 

3. Problematyka głównego celu adoracji 

 

Mariologia przedsoborowa za wszelką cenę -- także za cenę poprawności teologicznej -- 
pragnęła przyznawać Maryi nowe tytuły w myśl źle rozumianego hasła "O Maryi nigdy dość". 
Pismo Święte nie uzasadniało wielkich tez o Maryi Współodkupicielce i Wszechpośredniczce. 
Oparcie się na rzetelnej egzegezie i poprawnym studium Ojców Kościoła zmuszało do 
ostrożniejszego formułowania tez, a to niektórzy oceniali jako małoduszność i minimalizm 
uwłaczający Matce Bożej. 

Soborowe novum w mariologii dobrze wyraża litera "w": Sobór ukazał Maryję w tajemnicy 
Chrystusa, w tajemnicy Kościoła i w tajemnicy kultu chrześcijańskiego. Jest to więc 
mariologia zanurzona w szeroki kontekst innych regionów teologii, a cześć maryjna w 
kontekst kultu chrześcijańskiego. Soborowe novum w mariologii polega również na 
zdumiewającym potrząśnięciu hierarchią źródeł teologicznych. Na pierwsze miejsce 
powróciło Pismo Święte, na dalsze spadły teksty ostatnich papieży. Przedsoborowe gwiazdy 
teologiczne twierdziły, że postawienie na Pismo Święte z konieczności zuboży wykład o 
Maryi. Okazało się, że historiozbawcze odczytanie biblijnego świadectwa o Matce Pana 
zrodziło piękne, oczyszczone i pogłębione słowo o Matce Słowa wcielonego i kościelnionego  

Można chyba mówić o swoistym milczeniu o Maryi po Soborze, z całą pewnością nastąpiło 
przyciszenie. Niezwykle płodni przed Soborem maksymaliści cierpieli. Wyrażanie jednak 
niezadowolenia z nauki Soboru podpadało by pod kategorie: "ortodoksja -- brak ortodoksji". 
Zatem milczeli. Odłożyli pióra, nie mogąc pisać dalej tak, jak pisali. Przyczynił się do tego 
Sobór i chwała mu za to. Miał miejsce swoisty kryzys, kryzys przesilenia i wzrostu. W wielu 
krajach nastąpiła eksplozja fascynacji odnową biblijną, liturgiczną i eklezjologiczną, 
rozumianą bardzo skrajnie. Mariologia wyraźnie straciła pierwsze miejsce. 

 

https://www.dbc.wroc.pl/Content/3462/Biszko.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Slaskie_Studia_Historyczno_Teologiczne/Slaskie_Studia_Historyczno_Teologiczne-r1992_93-t25_26/Slaskie_Studia_Historyczno_Teologiczne-r1992_93-t25_26-s233-240/Slaskie_Studia_Historyczno_Teologiczne-r1992_93-t25_26-s233-240.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Slaskie_Studia_Historyczno_Teologiczne/Slaskie_Studia_Historyczno_Teologiczne-r1992_93-t25_26/Slaskie_Studia_Historyczno_Teologiczne-r1992_93-t25_26-s233-240/Slaskie_Studia_Historyczno_Teologiczne-r1992_93-t25_26-s233-240.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Sandomierskie_teologia_filozofia_historia/Studia_Sandomierskie_teologia_filozofia_historia-r2012-t19-n1/Studia_Sandomierskie_teologia_filozofia_historia-r2012-t19-n1-s213-228/Studia_Sandomierskie_teologia_filozofia_historia-r2012-t19-n1-s213-228.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Sandomierskie_teologia_filozofia_historia/Studia_Sandomierskie_teologia_filozofia_historia-r2012-t19-n1/Studia_Sandomierskie_teologia_filozofia_historia-r2012-t19-n1-s213-228/Studia_Sandomierskie_teologia_filozofia_historia-r2012-t19-n1-s213-228.pdf
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https://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/adoracjanormy.html#w3
https://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/adoracjanormy.html#w0
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Kościół ogłosił, że adoracja z wystawieniem Najświętszego Sakramentu jest liturgią, a nie para-
liturgią (czyli nie jest jedynie przejawem tzw. „pobożności ludowej” – mówiąc językiem ostatnich dokumentów).                   
A do liturgii obowiązują pieśni liturgiczne. Zatem i do adoracji z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu też! Jeżeli do tego spostrzeżenia trzeba by coś dodać, to przede wszystkim definicję 
praktyczną „pieśni liturgicznych”: wg definicji są to pieśni zatwierdzone do liturgii przez KEP. 
Pieśni liturgiczne czerpiemy z zatwierdzonych śpiewników. Do takich śpiewników należy: 
„Śpiewnik kościelny” księdza Siedleckiego, a ponadto: Exsultate Deo, Alleluja, Droga do nieba…  
 
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 

 zwykłe nawiedzenie Najświętszego Sakramentu w tabernakulum: krótkie spotkanie z 
Chrystusem, powodowane wiarą w Jego obecność i modlitwa w milczeniu; 

 adoracja, według przepisów liturgicznych, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem 
w monstrancji albo w puszce na dłuższy lub krótszy czas; 

 wieczysta lub czterdziestogodzinne nabożeństwo; 
 
Na te chwile adoracji wierni powinni być przygotowani do: 

 posłużenia się Pismem świętym jako nieporównywalną z niczym księgą modlitwy, 
 odpowiedniego doboru pieśni i modlitw, 
 zapoznania się z niektórymi prostymi strukturami Liturgii Godzin, 
 przestrzegania rytmu roku liturgicznego, 
 trwania na cichej modlitwie”. 

 
Do poruszonych zagadnień należy dodać informację o obowiązku śpiewu pieśni eucharystycznych 
na początku i końcu wystawienia Najświętszego Sakramentu. Nabożeństwo liturgiczne z 
wystawieniem Najświętszego Sakramentu powinno zawierać: pieśń na wejście, O zbawcza 
Hostio, stosowne modlitwy i śpiewy o charakterze przebłagalnym, błagalnym, bądź dziękczynnym 
(uwielbieniowym), Przed tak Wielkim Sakramentem, po błogosławieństwie: Chwała i 
dziękczynienie, Niechaj będzie pochwalony … i pieśń na wyjście.  
 
Warto dostrzec obowiązek śpiewania pieśni eucharystycznych!  

„Instrukcja w punkcie 47 przypomina, że błogosławieństwo eucharystyczne jest prawdziwą 
czynnością liturgiczną i dlatego powinno się odbywać według przepisów Rytuału Rzymskiego”. 

 
Warto ponadto uświadomić sobie, że praktykowanie przez wspólnoty czy poszczególne osoby 
adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie tylko wtedy będzie miało głęboki sens wielkiego 
miłowania Jezusa, gdy będzie podejmowane nie tylko w oderwaniu od Komunii Świętej, ale jako 
dodane do tego adoracyjnego trwania z Jezusem, jakie powinno następować zaraz po Mszy Św. 
jako przedłużenie zjednoczenia z Nim, przyjętym w Komunii Świętej podczas Mszy Świętej.  
 

FORMY LITURGICZNEGO KULTU EUCHARYSTII POZA MSZĄ ŚWIĘTĄ 
 
a. ADORACJE EUCHARYSTYCZNE 

1. Należy zwracać uwagę na to, aby przy wystawieniach Najświętszego Sakramentu uwydatniał 
się związek istniejący pomiędzy jego kultem i Mszą świętą. Związek ten uwydatnia się 
najwyraźniej, gdy adoracja eucharystyczna następuje bezpośrednio po Mszy świętej. 

 
I. Normy liturgiczne, szczególnie odnośnie śpiewu podczas adoracji 
Muzyką liturgiczną nazywamy tę muzykę, która może być używana przy sprawowaniu kultu 
Bożego. Powinna się ona odznaczać charakterem sakralnym oraz doskonałością formy. 

10. Wszystkie śpiewy przeznaczone do użytku liturgicznego mają mieć aprobatę Konferencji 
Episkopatu Polski. Nie wolno w liturgii wykonywać utworów o charakterze świeckim. 

Pieśni religijne muszą mieć aprobatę Władzy duchownej, rządcy kościołów mają obowiązek 
przesłać Kurii diecezjalnej, celem otrzymania Imprimatur. Bez takiej aprobaty nie wolno śpiewać 
żadnej pieśni religijnej tak w czasie Mszy św. jak i w czasie nabożeństw”. 

https://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/adoracjanormy.html#z1


59. Pieśni religijne ludowe, przeznaczone do śpiewania w czasie nabożeństw pozaliturgicznych w 
Polsce, zebrane, ustalone pod względem tekstu i melodii na zlecenie Episkopatu Polski, 
stanowią urzędowy zbiór pieśni kościelnych polskich. Zbiór ten opublikowany przez Wydawnictwo 
Pallottinum w r. 1955 pod tytułem „Śpiewnik kościelny”, zawiera 120 pieśni tradycyjnych w Polsce. 
We wszystkich zatem śpiewnikach i modlitewnikach pieśni z urzędowego zbioru mają być, pod 
względem tekstu i melodii, dosłownie przedrukowane. 

 
W Instrukcji Redemptionis Sacramentum  [2] z 2004 r. czytamy o wielkim znaczeniu adoracji. 
Ukazuje on, że w centrum uwagi Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny sakramentów jest nie 
tylko teologicznie poprawne sprawowanie sakramentów, ale nade wszystko teologicznie poprawne 
sprawowanie Mszy Świętej i prowadzenie modlitwy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu! 

17. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów „czyni to, co, z zachowaniem 
kompetencji Kongregacji Nauki Wiary, należy do Stolicy Apostolskiej, jeśli chodzi o kierowanie i 
krzewienie świętej liturgii, a przede wszystkim sakramentów. Popiera i strzeże 
dyscypliny sakramentów, zwłaszcza w tym, co się tyczy ich ważności i godziwej celebracji”. 
Wreszcie, „uważnie czuwa, aby rozporządzenia liturgiczne były ściśle przestrzegane, aby unikano 
nadużyć, a te, gdziekolwiek będą zauważone, były wykorzeniane”. W tej sprawie, zgodnie z 
tradycją Kościoła powszechnego, pierwsze miejsce zajmuje troska o celebrację Mszy świętej i o 
kult, jaki się oddaje Najświętszej Eucharystii poza Mszą św. 

 
18. Wierni mają prawo, aby władza kościelna sprawowała pełne i skuteczne kierownictwo nad 
świętą liturgią, aby liturgia nigdy nie była postrzegana jako „prywatna własność kogokolwiek, ani 
samego celebransa, ani wspólnoty, w której sprawuje się sakramenty”. 
„Chociaż ofiara eucharystyczna jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego, należy 
usilnie rozwijać również poza Mszą świętą prywatne i publiczne nabożeństwa do Najświętszej 
Eucharystii według zasad ustalonych przez prawowitą władzę. Uwzględniając okresy liturgiczne, 
nabożeństwa te należy tak uporządkować, aby zgadzały się z liturgią, z niej poniekąd wypływały i 
do niej prowadziły wiernych”. 

Również w naszych czasach posłuszeństwo normom liturgicznym powinno być na nowo odkryte i 
docenione jako odbicie i świadectwo Kościoła jednego i powszechnego, uobecnionego w każdej 
celebracji Eucharystii. Kapłan, który wiernie sprawuje Mszę św. według norm liturgicznych, oraz 
wspólnota, która się do nich dostosowuje, ukazują w sposób dyskretny, lecz wymowny swą miłość 
do Kościoła. 

 
„13. Obok tych dobrodziejstw reformy liturgicznej, z ubolewaniem należy przyznać, że w jej 
wprowadzaniu miały miejsce pewne mniej lub bardziej poważne dewiacje. 

Miały niekiedy miejsce niedopuszczalne opuszczenia lub dodatki, wymyślone obrzędy 
wychodzące poza ustalone normy, postawy lub śpiewy, które się nie przyczyniają do budowania 
wiary i ducha świętości, nadużycia w praktyce generalnego rozgrzeszenia, zacieranie różnic 
między kapłaństwem służebnym, związanym ze święceniami, i kapłaństwem powszechnym 
wiernych, które posiada swój fundament w Chrzcie świętym”. 

7. Przyczyna nadużyć nierzadko tkwi w fałszywym poczuciu wolności. Bóg jednak udziela nam w 
Chrystusie nie tej pozornej wolności, abyśmy przy jej użyciu czynili to, co chcemy, lecz wolności, 
dzięki której możemy czynić to, co jest godne i sprawiedliwe. Odnosi się to bowiem nie tylko do 
przykazań pochodzących bezpośrednio od Boga, lecz również, po stosownej ocenie wewnętrznej 
wartości każdej normy, do przepisów ogłoszonych przez Kościół. Dlatego wszyscy powinni 
dostosować się do rozporządzeń ustanowionych przez prawowitą władzę kościelną. 
 
9. Nadużycia wreszcie częściej wynikają z ignorancji, ponieważ zazwyczaj odrzuca się to, czego 
głębszy sens bardzo mało się pojmuje i nie rozpoznaje historyczności. Albowiem całkowicie „z 
natchnienia i ducha samego Pisma świętego powstały prośby, modlitwy i pieśni liturgiczne, z niego 
też swoje znaczenie biorą czynności i znaki”. 

 

https://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/adoracjanormy.html#g2


II. Krótkie uzasadnienie konieczności śpiewania podczas adoracji 
wyłącznie pieśni liturgicznych 
 
Należy wiedzieć, jakie przepisy Kościoła i dlaczego powinny być zachowane w czasie adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Po pierwsze konieczne jest posłuszeństwo Kościołowi. Po drugie 
pieśni najnowsze, nie zatwierdzone do liturgii, często wbrew wskazaniom Kościoła rozbudzają 
przede wszystkim uczuciowe przeżycia słuchaczy, a nie niezależną od nastrojów wiarę – wiarę w 
obecność Tego, który pod sakramentalnymi postaciami Przenajświętszej Hostii jest, choć poprzez 
zmysły nie wywołuje żadnych uczuć! Niepostrzegalny zmysłami Jezus, Wcielony Bóg, pragnie 
budowania relacji nie na uczuciach, ale na głębi nauki, płynącej z Pisma Św. i tradycji Kościoła.  
 
Jest to analogiczne do pouczenia, jakie o niebezpieczeństwach niewłaściwego kultu wobec Maryi 
napisał Papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej Marialis cultus, 38: 
 
„Podawszy wytyczne dla należytego rozwoju czci oddawanej Matce Pana, wydaje się, iż trzeba 
przestrzec przed niektórymi niewłaściwymi formami tego kultu.  
 
Sobór Watykański II autorytatywnie zarządził, by w treściach i formach nie wychodzić poza 
granice należytej nauki o Najświętszej Maryi Pannie i by ciasnotą ducha nie pomniejszać Jej 
postaci i zadania.  
 
Ponadto zganił pewne niewłaściwe sposoby wyrażania kultu, jakimi są: zwodnicza łatwowierność, 
zwracająca uwagę raczej na zewnętrzne praktyki niż na poważną gorliwość religijną: czcze i 
przemijające wzruszenie uczuciowe, zupełnie obce duchowi Ewangelii, gdyż ta domaga się 
wytrwałego i gorliwego działania.  
 
To ponownie piętnujemy, ponieważ chodzi o formy pobożności, które nie zgadzają się z wiarą 
katolicką, i dlatego nie ma dla nich miejsca w kulcie katolickim”. 
 
„Adoracja powinna mieć wyraźnie chrystocentryczny charakter: ‘podczas wystawienia należy 
modlitwy, śpiewy i czytania tak ułożyć, by wierni skupili swoją uwagę na Chrystusie Panu’.  
 
„Adoracje eucharystyczne powinny być powiązane z poszczególnymi okresami liturgicznymi. 
Można to osiągnąć przez odpowiednie wprowadzenie, śpiewy zaczerpnięte z okresu liturgicznego 
lub przez odpowiednio dobrane modlitwy. Najbardziej pomocne będą fragmenty Pisma Świętego 
właściwe dla danego okresu liturgicznego. 
 
Czytanie Pisma Świętego w czasie adoracji eucharystycznych wynika z ducha liturgii. Czytane 
fragmenty mają wprowadzić wiernych w głębsze rozumienie tajemnicy Eucharystii, ukazać jej 
poszczególne aspekty i związek tej tajemnicy wiary z duchowym życiem chrześcijanina”. 
 
Podczas wystawienia należy modlitwy, śpiewy i czytania ułożyć tak, by adorujący wierni skupili 
swoją uwagę na Chrystusie Panu. Dla ożywienia wewnętrznej modlitwy należy dobierać czytania z 
Pisma św., głosić homilie albo krótkie egzorty, które pomogłyby wiernym coraz głębiej cenić 
tajemnicę eucharystyczną. Na słowo Boże niech wierni odpowiadają śpiewem. W pewnych zaś 
momentach dobrze jest zachować święte milczenie. 

 

O podstawowym celu adoracji czytamy w wydanym w 2004 roku Liście Apostolskim Jana Pawła 
II, Mane nobiscum Domine, 18: „Zarówno w samym celebrowaniu Mszy świętej, jak i w kulcie 
eucharystycznym poza Mszą należy w pierwszym rzędzie umacniać żywą świadomość realnej 
obecności Chrystusa; trzeba ją podkreślać tonem głosu, gestami, ruchami, całym swym 
zachowaniem”. Tenże tekst został także przytoczony przez Kongregację Kultu Bożego i 
Dyscypliny Sakramentów w dokumencie „Rok Eucharystii”, nr 26. Por. też Jan Paweł II, List 
Apostolski Vicesimus Quintus Annus, 7e, 10bc. 

 

https://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/adoracjanormy.html#z2
https://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/adoracjanormy.html#z2


KULT EUCHARYSTII INSTRUKCJA 
EPISKOPATU POLSKI O KULCIE 
TAJEMNICY EUCHARYSTII POZA MSZĄ 
ŚWIĘTĄ – czytaj:   http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2022-07-10.pdf 

 

 

Bałwochwalstwo w Kościele - https://youtu.be/hnEkTW5adHc 

 

Jak się modlić, żeby być wysłuchanym?   https://youtu.be/7cFF11leMoQ 

 

Ks. Giovanni Battista Proja: Zabobonne modlitwy 

Tekst pochodzi z książki: „Ludzie, demony, egzorcyzmy. 
Prawda o świecie okultyzmu”  – kliknij 
 

Egzorcyzmy, diabelskie opętanie, magia… Czy chrześcijanin żyjący w XXI w. 
powinien jeszcze wierzyć w obecność Szatana i jego działanie? 
Na wiele pytań związanych z Szatanem i światem okultyzmu, egzorcyzmami i 
zabobonami autor stara się dać w tej książce jasną i przekonującą odpowiedź. 
Analizuje problem w świecie Biblii i nauki Kościoła. Demaskując działanie Szatana w 
różnych obszarach życia ludzkiego, niesie jednocześnie pełne nadziei przesłanie: 
chrześcijanin zjednoczony z Chrystusem jest silniejszy od jakiejkolwiek przebiegłości 
i perfidii szatańskiej. 
 

Zabobonne modlitwy 
 
Gdy któregoś dnia modlitwa zostanie przerwana, to uznaje się, że jest 
jakby unieważniona i trzeba rozpoczynać od nowa. Takie rozumowanie 
jest przejawem zabobonności. 
Modlitwa umacniana wiarą jest skuteczną bronią dla pokus i dręczeń diabelskich. 
Demony nienawidzą i boją się wszelkiej formy modlitwy; wykorzystują zatem różne 
mechanizmy, aby przekręcić modlitwę i sfałszować istotę wiary i prawdziwą miłość. 
Chcą ludzi oddalić od modlitwy, podsycając pośpiech, znudzenie, zmęczenie i 
powierzchowność. Działają na fantazję, przywołując jakieś zajęcia, kontakty z 

http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2022-07-10.pdf
https://youtu.be/hnEkTW5adHc
https://youtu.be/7cFF11leMoQ
https://wobroniewiary.com/2017/11/06/ks-giovanni-proja-zabobonne-modlitwy/
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/108359/ludzie-demony-egzorcyzmy-prawda-o-swiecie-okultyzmu


ludźmi, lektury, telewizję i wiele podobnych. A kiedy chrześcijanin pozwala się 
ujarzmić, dla demona jest to zwycięstwo, które go ośmiela. 
Często dochodzi do przekręcania tekstów modlitw: nadaje się im formę 
nieautentyczną, nielogiczną czy nawet grzeszną, i choć człowiek pozostaje w 
przekonaniu, że się modli – nie jest to prawdą. Modlitwy takie nie mają żadnej 
wartości, ponieważ są przesycone zabobonami; demon cieszy się, ponieważ nie 
powstrzymują jego działania. 

            Lista zabobonnych modlitw jest ogromna. 
Oto tylko kilka przykładów: 
 
–     Modlitwy niezatwierdzone przez biskupów i inne odpowiednie władze kościelne. 
Chrześcijanie przyjmują tylko te modlitwy, które posiadają imprimatur lub zgodę 
albo imię autora, którego ortodoksyjność wiary została sprawdzona. 
 
–   Modlitwy powtarzane mechanicznie, gdzie głównym motywem jest ilość i długość 
trwania. 
Długość trwania modlitwy jest komponentem prawdziwej pobożności, ale nie sama 
w sobie, lecz połączona z wysiłkiem skupienia i zaangażowaniem serca. Kapłani i 
zaangażowani świeccy odmawiają w ciągu dnia wiele psalmów, hymnów, modlitw, 
ale oczywiste jest, że nie wystarcza tu tylko ich werbalizacja. Podobnie ma się rzecz 
z odmawianiem różańca. 
Kiedy jednak w grę wchodzi zabobon, to liczba staje się aspektem dominującym i 
czyni modlitwy daremnymi i uciążliwymi. Np. piękna modlitwa ku czci Krzyża 
Świętego i Męki Jezusa została niestety skażona zapisem; „Odmawiana 33 razy w 
Wielki Piątek, uwalnia 33 dusze z czyśćca. Odmawiana 50 razy w jakikolwiek piątek, 
uwalnia 5 dusz”. Jest tam jeszcze jedna notka, która potwierdza, że modlitwa ta 
wraz z obietnicami została zaakceptowana przez papieży: Hadriana VI (zmarłego w 
1523 r.), Grzegorza XIII (zmarłego w 1585 r.), Pawła VI (zmarłego w 1978 r). Każdy 
historyk mógłby udowodnić nieautentyczność tego wyjaśnienia. 
To samo można powiedzieć o modlitwie za dusze przebywające w czyśćcu, 
przypisywanej papieżowi Grzegorzowi I (zmarłemu w 604 r.), z następującą, 
oczywiście nieprawdziwą, obietnicą: „Każdy, kto będzie odmawiał tę modlitwę przez 
30 kolejnych dni, może dzięki temu uwolnić duszę przebywającą w czyśćcu, choćby 
nawet była skazana na przebywanie tam aż do dnia Sądu Ostatecznego”. Ani 
teologicznie, ani ascetycznie nie można zaakceptować tego rodzaju przekonania o 
skuteczności modlitwy w odniesieniu do pokuty odbywana w czyśćcu. W wierze 
chrześcijańskiej nikt nie może określić dokładnie wpływu intencji modlitewnych – 
trzeba zawierzyć Miłosierdziu Bożemu. Zabobony i fałsz idą ramię w ramię i 
ułatwiają ingerencję diabelską. Praktyka 30 kolejnych Mszy Św. zwanych 
gregoriańskimi została przedyskutowana przez Kościół i świadomie przyjęta. 
 
– Modlitwy z zapewnieniami określonych korzyści duchowych, a często także 
korzyści materialnych. 



Przez modlitwę chrześcijanin pogłębia wiarę w Boga prosząc o taką czy inna łaskę; 
ale pogłębianie wiary bazuje na nadziei, a nie na fakcie, że dana łaska rzeczywiście 
się ziści. Modlitwy składające się na Nabożeństwo Piętnastu Modlitw św. Brygidy 
nierzadko są odmawiane każdego dnia bez należytej pobożności, aby zapewnić 
sobie łaskawość Boga. Gdy któregoś dnia modlitwa zostanie przerwana, to uznaje 
się, że jest jakby unieważniona i trzeba rozpoczynać od nowa. Takie rozumowanie 
jest przejawem zabobonności. 
– Mieszanie modlitw chrześcijańskich z innymi ceremoniami i rytuałami pogańskimi 
(New Age) albo orientalnymi (buddyzm, hinduizm). Takie zachowacie również 
podoba się demonowi. 
 
– Odwiedzanie miejsc i kółek modlitewnych nieakceptowanych przez władzę 
kościelną, których liderami są ludzie niedojrzali emocjonalnie i radykalni w swoich 
sądach. Wobec zjawisk nadprzyrodzonych Kościół jest ostrożny, działa powoli, bada 
wszystko dokładnie: a zatem nie można oczekiwać szybkich ocen niektórych 
wydarzeń. Ale jeśli jakiś biskup nie wyraża zgody np. na spotkania, gdzie odmawia 
się modlitwy budzące  wątpliwość,   powinno  się   bezwzględnie przyjąć jego 
zalecenia.  Demon natomiast namawia do buntu, do słów pozbawionych szacunku i 
do zachowań fanatycznych. 
 

Listy, łańcuszki św. Antoniego i Św. Rity 

 

            Zadziwiające i przerażające jest stwierdzenie faktu, że pośród chrześcijan 
pojawiły się nieprawdziwe i budzące wątpliwości listy, które trudno jest wykorzenić i 
którym nieobcy jest wpływ Szatana 
 
            – Kopia listu znalezionego w Grobie Naszego Pana Jezusa Chrystusa w 
Jerozolimie,  zachowanego w srebrnej szkatule Jego Świątobliwości. Święta Elżbieta, 
księżna węgierska (zmarła w 1231 r.), Św. Matylda (zmarła w 1299 r.], Św. Brygida 
(zmarła w 1373 r.) pragnąc poznać pewne wydarzenia z Męki Pańskiej, oddawały się 
szczególnym modlitwom. Objawił im się Jezus i tak powiedział: „Wiedzcie, że 
uzbrojonych żołnierzy było 150, tych, którzy mnie prowadzili związanego 23, 
wykonawców sprawiedliwości 83, ciosów, które otrzymałem w głowę 150, 
kopniaków w plecy 80. Byłem ciągnięty na sznurze i za włosy 23 razy, splunięć w 
twarz. było 180, uderzeń na moim ciele było 666, uderzeń w głowę 110, 
otrzymałem uderzenie w serce; byłem podnoszony za włosy 21 razy na godzinę, w 
jednym czasie wydałem 120 westchnień, byłem ciągnięty za brodę 23 razy; ran na 
głowie 100, cięć trzciną 72, ukłuć na głowie 100, kolce śmiertelne na czole 3. Po 
biczowaniu i ubraniu dla pośmiewiska w lśniący płaszcz, ran na ciele 1000″. Kto 
będzie odmawiać te modlitwę otrzyma… itp. W domach gdzie tę modlitwę będzie się 
odmawiać, nie będzie zdrad ani przykrych wydarzeń i czterdzieści dni przed 
śmiercią, ten kto będzie miał ten list przed sobą. zobaczy Przenajświętszą Pannę 
Maryję, jak powiedział papież św. Grzegorz I Wielki (zmarły w 604 r.)”. 
            List ten zakończony jest fałszywą adnotacją: „za zgodą władz kościelnych”. 
Kto by przechowywał ten list. licząc, że czyni akt miłości, dopuszcza się grzechu 



zabobonu, ponieważ nie można czcić Boga fałszem. W takiej samej mierze popełnia 
grzech ten, kto rozpowszechnia podobne listy i je poleca. Istnieje ryzyko 
współpracy z demonem. 
 
(…) – Innymi przykładami są listy zwane łańcuszkami, np. Łańcuszek św. 
Antoniego i Łańcuszek św. Rity. Osoby otrzymujące takie listy muszą je 
skopiować (dawniej w 5 egzemplarzach, teraz dzięki fotokopiarkom 25) i wysłać je 
do innych osób Jeśli to uczynią, mogą spodziewać sic spełnienia zawartych w listach 
obietnic (prawie zawsze są to pieniądze). Jeśli zaś adresaci nie zastosują się do 
wskazówek i zniszczą list, przydarzy im się jakieś nieszczęście. naiwni wierzą w te 
obietnice i niepoważny fenomen łańcuszka nieustannie się rozprzestrzenia. 
 Niszczenie takich listów to objaw zdrowego rozsądku i prawdziwej czci Świętych. 
 

– Zdarzają się również inne łańcuszki powiązane z zabobonami: 
„Odmawiaj trzy razy Ojcze nasz i trzy razy Zdrowaś Maryjo do Św. 
Antoniego. Ten list pochodzi z Wenezueli i musi obiec cały świat. Zrób 24 
kopie tego listu i wyślij go do przyjaciół i znajomych. Zanim minie 8 dni, 
przydarzy ci się niespodzianka. W żadnym wypadku nie przerywaj 
łańcuszka. Zrób szybko kopie i wyślij je, a za 8 dni spotka cię 
niespodzianka…” 
W tego typu listach zamieszczane są również opisy różnych otrzymanych 
korzyści lub nieszczęść, jakie napotkały ludzi krnąbrnych, niestosujących 
się do wskazówek. Totalny absurd! 
 

Pseudomodlitwy chorych umysłów 
 
 Istnieje wiele gatunków pseudomodlitw, na przykład: 
 
– Z jawnym odniesieniem do magii rozsypuje się na skrzyżowaniach dróg lub na 
terenie nieprzyjaciela przygotowany ad  hoc proszek, mówiąc: „Prochu zrodzony i nie 

rozsiany, dla błogosławieństwa przeznaczony, daj mi moc Boga, którą dałem ci w imię 
Przenajświętszej Trójcy, aby pokój do udręczonej osoby N.N mógł powrócić. W imię Maryi niech 
każda fattura  precz odejdzie: w imię Przenajświętszej Trójcy pokój do udręczonej osoby niech 
powróci. Święty Janie, ty jesteś wielkim świętym, rozmawiasz z Duchem Świętym: do świętego 
źródła go zaprowadzisz, od wielkiej fattura go zachowasz. Kacprze, Baltazarze i Melchiorze, 
wezwijcie, zwołajcie 69 członków zastępu niebieskiego i tę łaskę mi uczyńcie. W imię Jezusa, św. 
Anny, św. Józefie; w imię Przenajświętszej Trójcy, pokój i zdrowie niech szybko powrócą”. 
Okultyści czy wróżki, którzy udostępnili ludziom podobne słowa, dopisali, że „kiedy 
palicie torebkę z prochem, otwórzcie drzwi i okna, bądźcie sami w domu i uczyńcie 
to o 17.15”.  
 
-   https://wobroniewiary.com/2017/11/06/ks-giovanni-proja-zabobonne-modlitwy/ 
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Tę Drogę Krzyżową ofiaruję za wszystkie dzieci 
nieuleczalnie chore, za ich rodziców, opiekunów, 
oraz wszystkich, którzy im towarzyszą.   

 

 
 

Stacja I - Pan Jezus na śmierć skazany 

Jeszcze czujemy na sobie zapach szpitalnych detergentów. Milczymy. W głowach kołują się 
szalone myśli i jak echo odbijają się słowa lekarza: „Dziecko nieuleczalnie chore, medycznie nic nie da się zrobić, 

choroba postępująca, rokowania pesymistyczne, proszę przygotować się na najgorsze…”. Wyrok śmierci?! Patrzymy na nasze 
dziecko, takie niewinne, bezbronne, dziwnie spokojne… łzy płyną po policzku… Sprzeciw! Chcemy zaprotestować! Ale odpowiada 
tylko cisza, zagłuszana lekkim, spokojnym sapaniem śpiącego dziecka. Panie Jezu, pomóż nam przyjąć to, co trudne, co 
niesprawiedliwe… Ty dobrze znasz uczucia ludzi niesłusznie skazanych na śmierć, na cierpienie, na pogardę, na samotność, na 
odrzucenie… choć wiesz, że na to nie zasłużyli… Niech przez nasze ręce również dzieje się cud zbawienia. 

Stacja II - Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona 

Opieka nad ciężko chorym dzieckiem jest szczególnie trudna i wyczerpująca. Każdy dzień to rytuał: leki, jedzenie, zabiegi 
medyczne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne. RUTYNA – dla jednych nuda, a dla nas możliwość uporządkowania spraw, 
bezpieczeństwo dla dziecka. Nie ma czasu na „spontaniczność”. Czuwające noce, wielki niepokój przy infekcjach, włączona 
aparatura. Wszystko, aby pomóc, aby ulżyć, aby zabezpieczyć. Czuwanie przy chorym dziecku – to nasz codzienny krzyż, który 
usilnie i z determinacją niesiemy. Panie Jezu, Ty wziąłeś bez szemrania na siebie ciężar krzyża z miłości do człowieka. My bierzemy 
na swoje ramiona ciężar naszego krzyża z miłości do naszego dziecka. Daj nam Panie czuć Twoją obecność w naszym zmaganiu i 
dodaj sił. 

Stacja III - Pan Jezus upada po raz pierwszy 

Ostatnia noc była krytyczna. Organizm dziecka odmówił chęci współpracy. Przewieziono je na oddział intensywnej terapii, 
wykonano zabieg tracheotomii, zaintubowano… Żarliwie modliliśmy się w szpitalnej kaplicy, aby dobry Bóg uratował nasze 
dziecko… Czas wlókł się niemiłosiernie, staliśmy przed wejściem na oddział oczekując wiadomości o stanie zdrowia naszego 
maleństwa. Na widok lekarza stanęliśmy na baczność: „Stan bardzo ciężki, ale stabilny, duże zmiany neurologiczne, wypiszemy do 
domu, ale musicie znaleźć hospicjum, które przejmie opiekę nad dzieckiem”. Ścisk w żołądku, przyspieszone bicie serca…. Co to 
naprawdę znaczy? Co teraz? Boże, dopomóż! Panie Jezu, upadek bardzo boli. Traci się jakąś kontrolę, równowagę, pojawiają się 
pierwsze rany – piekące okropnie. Postęp choroby – to nasz wielki upadek, ale Ty Jezu pokazałeś, że trzeba wstać, otrząsnąć się i 
iść dalej. Znaleźliśmy opiekę hospicyjną dla naszego dziecka. Idziemy z Tobą dalej drogą zbawienia. 



Stacja IV 
Pan Jezus spotyka swoją Matkę 

W szpitalnej sali panuje ogólne, poranne ożywienie. Grupa ubranych na biało osób podchodzi do łóżeczka chorego dziecka. 
Wymieniają wzajemnie mądre, medyczne określenia, po mimice ich twarzy widać ogólny niepokój. Przysłuchuje się temu, 
przyciśnięta do kąta matka, zlękniona, pełna niepokoju i trwogi o swoje dziecko, chce o coś zapytać, wyjaśnić, ale nikt jej nie 
słucha „przecież nie zna się na medycynie…”, ale zna swoje dziecko. Matka jest zawsze blisko, ona intuicyjnie wyczuwa 
niebezpieczeństwo, z doskonałą precyzją umie opisać objawy pojawiające się u jej dziecka. Tylko niestety nikt jej nie pyta o zdanie, 
nikt nie słucha… Matko, która byłaś blisko swego Syna i szłaś wraz z Nim na Golgotę, pociesz matki i ojców, którzy uczestniczą w 
cierpieniu swojego dziecka, którzy współcierpią, usłysz ich wołanie o pomoc w gąszczu przepisów, biurokracji, obojętności. 

Stacja V 
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi 

Chciałam wejść do autobusu. Wózek inwalidzki jest ciężki. Przed chwilą stali obok mnie ludzie, ale teraz gdzieś się rozpierzchli. W 
ostatniej chwili odnalazłam wzrok młodego mężczyzny, zapytałam grzecznie, czy może mi pomóc. Chyba się trochę zmieszał, ale 

bez słowa uniósł wózek do pojazdu. Z uśmiechem podziękowałam, odwzajemnił mój uśmiech. Postawa Szymona wiąże się z prośbą 
o pomoc. Takich próśb w chorobie dziecka jest bardzo dużo. Stajemy się zależni od innych, potrzebujemy pomocy i wsparcia od 
rodziców, braci i sióstr, od sąsiadów, koleżanek i kolegów, od przełożonych w pracy, od kapłanów. Ciężar krzyża stawia nas w 
pozycji uniżenia, wyzbycia się własnej dumy, uczy pokory. Panie Jezu, Ty z wdzięcznością przyjąłeś pomoc Szymona z Cyreny, 
pokazałeś tym samym, że jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni w dźwiganiu krzyży naszej codzienności. Za wszystkich Szymonów 
postawionych na naszej krzyżowej drodze – dziękujemy Ci Panie. 

Stacja VI 
Weronika ociera twarz Jezusowi 

Odważne Weroniki, gotowe, aby służyć w cierpieniu, aby nieść ulgę i ukojenie ran, aby wspierać i pomagać. Przy łóżku naszego 
chorego dziecka zgromadzili się niezwykli ludzie – kochające babcie, oddani lekarze i pielęgniarki, sympatyczna rehabilitantka, 
nauczycielka z nowymi szalonymi pomysłami zabaw. Są dla nas jak oaza na pustyni. Ich obecność jest jak słońce po długich 

pochmurnych dniach. Dobro objawia się w ludzkich gestach, słowach i czynach. Bezinteresowność, spontaniczność, wrażliwość – to 
cechy, które posiada odważna Weronika. W hospicjum są osoby, którym nie trzeba mówić, co mają robić, z miłością pochylają się 
nad naszymi dziećmi. 

Panie Jezu, Ty wynagrodziłeś odwagę Weroniki pozostawiając odbicie swojej twarzy na jej chuście. Prosimy Cię, wynagradzaj tym, 
którzy z takim oddaniem towarzyszą nam w zmaganiach z chorobą, niech ich praca zostanie dowartościowana poprzez ludzką 
wdzięczność i życzliwość. 

Stacja VII 
Drugi upadek 

Nieprzespane noce, problemy z jedzeniem, kolejne zapalenie płuc, wysoka temperatura, duszności… do tego dochodzą zwyczajne 
problemy dnia codziennego, które nas nie omijają. Stres, wyczerpanie, depresja. Wystarczy drobiazg, żeby wybuchła kłótnia, 
pojawiają się łzy rozpaczy i bezradności, wzajemne obwinianie się, osądzanie. Wydaje się, że już dalej iść nie zdołamy, ciężar jest 
zbyt dotkliwy a upadek bolesny. A przecież to tylko oznaka wielkiego wyczerpania psychicznego i fizycznego… gdyby nie Ty Boże, 
nie poradzilibyśmy sobie z tym wszystkim. 

Panie Jezu, który podnosisz się z tego upadku, dodaj nam sił, abyśmy idąc za Tobą nie zwątpili w Twoją obecność w naszym życiu. 

Stacja VIII 
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty 

Wyszłam z moim dzieckiem na spacer. Córka ciężko oddychała, kilka razy musiałam użyć ssaka, żeby odessać zalegającą ślinę 
utrudniającą oddychanie. Przechodząca kobieta zaczęła użalać się nad nami, jacy to jesteśmy nieszczęśliwi, jaka ta mała biedna, 
jaki to dla mnie kłopot. Litość, użalanie się, roztkliwianie – nie o to chodzi Jezusowi. Młode dziewczyny, zobaczywszy 
niepełnosprawnego chłopaka na wózku zagadnęły; „po co to żyje”. Mistrz z Nazaretu odpowiada: „żebyś mógł doskonalić się w 
miłości”. Paradoks jest taki, że osoby chore, niepełnosprawne są potrzebne światu, mogą go nawet przemieniać na lepszy i 
piękniejszy…. „Płaczcie raczej nad sobą i waszymi dziećmi” – mówi Jezus, a dla mnie: przemieniajcie swoje serca i nawracajcie się. 

Panie Jezu, nawet na trudnej Drodze Krzyżowej znajdziesz czas, żeby powiedzieć, jak żyć, aby być szczęśliwym, co w życiu jest 
ważne, a co jest tylko marnością. Uczysz mądrości krzyża w której najważniejsza jest Miłość. Bądź dla nas źródłem tej miłości w 
naszych rodzinach, szczególnie w wypełnianiu naszego powołania do opieki nad nieuleczalnie chorym dzieckiem. 



Stacja IX - Trzeci upadek 

Był to okres przedświąteczny. W sklepach panował ogólny szał zakupów. Zostawiłam chore dziecko pod opieką babci, miałam 

zrobić szybkie zakupy w sklepie z wędlinami. Kolejka była długa, jak to w tym okresie. Starałam się zachować spokój, ale po 
godzinie już byłam zdenerwowana, trzeba podać dziecku jedzenie, lekarstwa… Ekspedientka, która znała naszą sytuację (kiedyś na 
spacerze wstąpiłam z dzieckiem do tego sklepu) zobaczyła mnie w kolejce i poprosiła żebym podeszła. Czułam się zażenowana, ale 
byłam jej ogromnie wdzięczna za jej gest życzliwości i zrozumienia. Przez chwilę się wahałam, ale tak naprawdę nie miałam innego 
wyjścia, musiałam skorzystać z jej propozycji. Rozgniewani ludzie zaczęli krzyczeć i szemrać… Ekspedientka zaczęła tłumaczyć, że 
mam chore dziecko, zrobiło mi się słabo, i okropnie przykro, przez ramię usłyszałam drwiny, na swoim ciele poczułam spojrzenia 
pogardy…. A wszystko o kawałek wędliny. Brak zrozumienia boli okrutnie, przegrywamy z ludzkim egoizmem. „Co nas obchodzi, że 
ma pani chore dziecko?!”…. faktycznie, nikogo nie obchodzi – oprócz Ciebie Panie Jezu. Upadłeś ze zmęczenia, a może ktoś Cię 
popchnął, chciał Ci dokuczyć. Problemy w kolejce, u lekarza, w aptece, w urzędzie… Każdy widzi chore dziecko, słyszy jego ciężki 
oddech, ale odwraca wzrok i udaje, że wszystko w porządku. Ludzka obojętność, oziębłość powoduje, że brakuje sił, upadek jest 
bolesny i dotkliwy, bo tracimy wiarę w drugiego człowieka. Panie, pomimo wielkiego zmęczenia wstajesz z tego upadku. Prosimy 
Cię, pomóż wybaczyć i uwierzyć na nowo w dobroć ludzkich serc. 

Stacja X - Pan Jezus z szat obnażony 

Dziecko nieuleczalnie chore w niczym nie przypomina uroczego bobasa z telewizyjnych reklam. Nierzadko jest to zniekształcone, 
zdeformowane ciało, okaleczone – rurka w krtani, w brzuchu, zmiany neurologiczne wywołują niekontrolowane ruchy, dystonie, 
drgawki, z kącika ust cieknie ślinka. Obnażony człowiek! Są ludzie, którzy na widok chorego dziecka odwracają wzrok, mówiąc, że 
to z wrażliwości… Patrzeć oczami miłości to znaczy unieść się ponad tę ulotną warstwę ludzkiej cielesności, pięknej zawsze do 
czasu i zobaczyć osobę, głębię człowieka, dziecko Boże, Świątynię Ducha Świętego. Codziennie rodzice z wielką czułością pochylają 
się nad tym poranionym ciałem – codzienna toaleta, zabiegi rehabilitacyjne, pielęgnacyjne, masaże… Wszystko po to, by zapewnić 
małemu pacjentowi najlepszy komfort, ulżyć w cierpieniu, sprawić przyjemność. Panie Jezu, z szat obnażony – adorujemy Twoje 
święte poranione ciało. Jest piękne! 

Stacja XI - Pan Jezus do krzyża przybity 

Przybici do łóżek, do wózków inwalidzkich, do respiratora…. słabi, bezbronni, zdani na łaskę najbliższych. Patrzę Panie na Twój 
krzyż i na moje dziecko i dostrzegam niezwykłe podobieństwo – niewinność poddana torturom cierpienia i bólu. Najbardziej cierpi 
serce rodzica, kiedy nic nie może już zrobić. Bezradność jest przytłaczająca i bolesna jak te gwoździe wbijane w Twoje ręce. Patrzę 
na ból mojego dziecka i nie mogę nic zrobić, wycieram łzy spływające kącikiem oka, delikatnie głaszczę obolałe ciało i z żalem 
widzę, że nawet ten dotyk sprawia mu ból. Dotyk miłości boli, bo przelała się czara cierpienia. Jezu przybity do krzyża, pozwól mi 
się ukrzyżować z Tobą. Nie mogę bezczynnie stać i patrzeć, jak moje dziecko cierpi…. Zmiłuj się nad nami w godzinie próby. 

Stacja XII - Pan Jezus umiera na krzyżu 

W hospicjum walczą o życie dziecka do końca, pomimo beznadziejności, bezradności medycyny, „wyrywają” ze szponów śmierci, 
aby w końcu pozwolić mu odejść – z godnością Dziecka Bożego. Dla jednych śmierć przychodzi znienacka, z zaskoczenia, dla 
innych są to długie godziny, a nawet dni konania. Tajemnica śmierci. Dla matki i ojca żegnających swoje dziecko to rozdzierający 
ból fizyczny i psychiczny. Łzy spływają po policzkach, cisza.. .ktoś odmawia głośnym szeptem słowa modlitwy „módl się za nami, 
teraz i w godzinę śmierci naszej”…. Jeszcze inny zaczyna śpiewać religijną pieśń albo ulubioną kołysankę dziecka… chce utulić go 
do snu wiecznego. Jest i tak, że trzeba pogłośnić aparaturę, żeby zagłuszyć wydobywający się z małego ciałka chrapiący oddech 
ostatniego tchnienia…. Jezu umierający na krzyżu dla naszego zbawienia, przyjmij do swego królestwa nasze umierające dzieci. 
Panie wspomnij na nas, którzy opłakujemy ich odejście, razem z nimi umiera część nas samych… 

Stacja XIII - Ciało Jezusa oddane w ręce Matki 

Ostatnie utulenie… Moje dziecko dziwnie blade, nie reaguje już na moje czułości… jego ciało bezwiednie poddaje się wszelkim 
zabiegom – ostatnie ubranie, uczesanie, pogłaskanie, ostatni uścisk… zimy taki… jeszcze  ulubiony kocyk i zabawka… 
przygotowanie do rozstania… ostatecznego… Strasznie to trudne… i bolesne… Matko żegnająca się ze swoim ukochanym Synem, 
pociesz serca matek i ojców, którzy cierpią po stracie swojego dziecka… 

Stacja XIV - Złożenie Jezusa do grobu 

Uczynek miłosierdzia względem ciała – umarłych grzebać. Wokół białej trumny zgromadziła się najbliższa rodzina, przyjaciele, 
personel medyczny, znajomi. Rodzice stoją najbliżej. To ich ostatnie pożegnanie z dzieckiem, które wypełniało cały ich świat, które 
dało więcej niźli mogło otrzymać. Jest cicho, dostojnie, ale dla człowieka wierzącego nie beznadziejnie. Modlitwa księdza 
przypomina o nadziei zmartwychwstania. Wykonało się… Boży Plan Zbawienia spełnia się na naszych oczach. Przy tej białej 
trumnie widzimy trochę wyraźniej co jest naszym przeznaczeniem, co naszym celem – ZBAWIENIE. Nasze dziecko jest już z Tobą 
Panie…. Prosimy Cię bardziej niż kiedykolwiek – przymnóż nam wiary w Twoje Zmartwychwstanie, obdarz Nadzieją na spotkanie z 
Tobą i z tymi, których musimy teraz pożegnać.

 



    
 

https://youtu.be/GPUYh0d5v8c?list=PLsviPhoKXkDRIZL_Qpa4DmNATHBAwBvPj 

https://www.youtube.com/watch?v=GPUYh0d5v8c&list=PLsviPhoKXkDRIZL_Qpa4DmNATHBAwBvPj&index=1 
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