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2023 

1. Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

2. Pieśń na rozpoczęcie adoracji  (propozycja śpiewu): 

 O zbawcza Hostio, 

 Upadnij na kolana 

3. Inwokacja  

Panie Jezu, Ty dałeś nam łaskę uczestnictwa w Twej Najświętszej 

Ofierze, którą złożyłeś za grzechy nasze i całego świata. Chcemy teraz, po 

zakończeniu Eucharystii rozważać tę prawdę i trwać w akcie 

wynagrodzenia za wszystkie grzechy. Przyjmij Panie naszą modlitwę, 

którą do Ciebie zanosimy.  

 

4. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.  

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.  

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami 

Synu, Odkupicielu świata, Boże,  

Duchu Święty, Boże,  

Święta Trójco, Jedyny Boże,  

 

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,  

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,  

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,  

Serce Jezusa, świątynio Boga,  

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,  

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,  

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,  

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,  

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,  

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,  



 

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,  

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,  

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,  

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,  

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,  

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,  

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,  

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,  

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,  

Serce Jezusa, źródło życia i świętości,  

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,  

Serce Jezusa, zelżywością napełnione,  

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,  

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,  

Serce Jezusa, włócznią przebite, 

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,  

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,  

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,  

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,  

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,  

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, 

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,  
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  

przepuść nam, Panie.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  

wysłuchaj nas, Panie.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  

zmiłuj się nad nami.  

 

K. Jezu cichy i pokornego serca.  

W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.  

 

Módlmy się:  

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego 

i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; 

daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić 

przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą 

żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

 

5. Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 

O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas 

korzących się u stóp Twego ołtarza. 

Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. 

Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu 

Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie 

wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami 

Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy i pociągnij 

wszystkich do świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie 

tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom 

marnotrawnym, którzy Cię opuścili. 

Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy 

i głodu. 

Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda 

oddziela, przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło 

nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Użycz Kościołowi twemu 

bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, 

aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos: 

Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu 

cześć i chwała na wieki. Amen. 

 

 

 



 

6. Pieśń (propozycja śpiewu): 

 Kochajmy Pana, 

 Twemu Sercu cześć składamy 

7. Modlitwa rodzinna (Światowe Spotkanie Rodzin w Dublinie w 2018 r.) 

Boże nasz Ojcze, 

Jesteśmy braćmi i siostrami w Jezusie Twoim Synu,  

Jedną rodziną w Duchu Twojej miłości. 

Błogosław nam radością miłości.  

Czyń nas cierpliwymi i dobrymi, łagodnymi i hojnymi, 

Otwartymi na potrzebujących. 

Pomagaj nam żyć Twoim przebaczeniem i pokojem. 

Ochraniaj wszystkie rodziny swoją miłosną opieką, szczególnie 

tych, za których teraz się modlimy. 

Przymnóż nam wiary, 

Wzmocnij naszą nadzieję, 

Zachowaj nas bezpiecznie w Twojej miłości,  

Czyń nas zawsze wdzięcznymi za dar życia, który dzielimy. 

Oto prosimy, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  

 

 

 

 

 

8. Modlitwa za małżeństwa przeżywające trudności 

M. Ojcze niebieski, wołamy do Ciebie w gorącej modlitwie za 

małżeństwa przeżywające trudności. Doświadcza ich wiele mężczyzn i 

kobiet, związanych sakramentalnym węzłem. Przyjmij naszą modlitwę w 

ich intencji i ześlij na nich swego Ducha: 

Udziel im, Panie, Ducha Świętego!  

• ulituj się nad małżonkami, którzy zeszli z drogi miłości i ranią siebie 

nawzajem; niech Twój Duch zaleczy zranione serca i rozgrzeje praw-

dziwą miłością; 

• okaż miłosierdzie małżonkom, którzy przestali sobie ufać i żyją we 

wzajemnej podejrzliwości; wskaż im drogę, na której mogą zbliżyć 

się do siebie; 

• wejrzyj, Panie, na małżonków, którzy utracili wiarę i przestali się mo-

dlić; obdarz ich łaską powrotu do Ciebie i przyjęcia daru Twego 

przebaczenia; 

• pomóż tym, którzy żyją w stanie ciągłej nerwowości i lęku, aby odzy-

skali pokój serca; 

• wspieraj małżonków, którzy wpadli w nałogi; daj im siły do powrotu 

na drogę wolności; 

• daj opamiętanie tym, którzy zdradzają współmałżonka, aby wrócili na 

drogę wierności; 

• udziel siły ducha tym, którzy żyją w separacji, aby nie przekreślali w 

swych sercach współmałżonka; 

 

K. Najlepszy Ojcze, wierzymy, że Ty wszystko możesz. Wspieraj rodziny 

przeżywające kryzys i ratuj te, które się rozpadają. Ukaż im, jak pokonać 

trudności. Dodaj sił, gdy nie ma łatwego rozwiązania. Poślij mądrych 

doradców i terapeutów. Spraw, by borykających się z trudnościami 

otaczała życzliwość i modlitwa. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana 

naszego. Amen. 



 

9. Pieśń (propozycja śpiewu): 

 Przyjdź Duchu Święty, napełnij me serce miłością 

10. Modlitwa w intencji rodzin św. Jana Pawła II 

M. Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, 

Ojcze, który jesteś Miłością i życiem 

– spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi, 

przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewiasty, 

i przez Ducha Świętego 

stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości 

dla coraz to nowych pokoleń. 

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków 

ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich ludzi na świecie. 

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie 

dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. 

Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa 

okazywała się mocniejsza od wszelkiej słabości i kryzysów, 

przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. 

Spraw wreszcie. 

błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu, 

ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi 

mógł owocnie spełnić swe posłannictwo w rodzinach i przez rodziny. 

Przez Chrystusa Pana naszego, 

który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. 

Amen. 

 

11. Pieśń (propozycja śpiewu): 

 Jezu Tyś jest światłością mej duszy, 

 Ty dasz mi pokój serca, 

 Zostań tu i ze mną się módl 

 

12. Modlitwa w ciszy 

(ok. 15 minut, wyświetlenie sentencji) 

 

13. Pieśń (propozycja śpiewu): 

 Pan jest mocą swojego ludu, 

 Będę śpiewał Tobie, mocy moja, 

 O Jezu cichy i pokorny, 

 Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla miłości 

  



 

14. Modlitwa Małżonków do Miłosiernego Ojca (wyświetlana na ekranie) 

Miłosierny Ojcze, 

Święty Boże 

Stwórco nieba i ziemi, 

który Żywym Płomieniem Miłości 

zjednoczyłeś nas dwoje w jedno. 

 

Dziękujemy przez Niepokalane Serce 

Twojej  i naszej Matki, 

Maryi  Dziewicy, 

za życie, miłość, miłosierdzie 

i dar Sakramentu Małżeństwa. 

 

Przepraszamy za każde odstępstwo  

od Twojego  planu miłości względem nas, 

które zadało ranę Twojemu Najświętszemu Sercu. 

 

Prosimy, dopomóż nam zachować czystość serc, 

abyśmy potrafili dokonać dzieła miłości, 

jakim jest  małżeństwo. 

 

Przyrzekamy trwać w wierności, 

aby nasza miłość nieustannie wzrastała 

i coraz czytelniej objawiała 

tajemnicę Boskiej komunii, 

w której żyjesz z Twoim Jednorodzonym Synem 

w Duchu Świętym 

przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

 

15. Pieśń eucharystyczna (propozycja śpiewu): 

 Przed tak wielkim Sakramentem 

16. Modlitwa przed błogosławieństwem  

Módlmy się. 

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej 

męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, 

abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz 

i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 

17. Indywidualne błogosławieństwo Małżonków Najświętszym 

Sakramentem 

18. Ogólne błogosławieństwo Najświętszym  Sakramentem 

19. Pieśń na uwielbienie (propozycja śpiewu): 

 Wielbię Ciebie w każdym momencie, 

 Pobłogosław Jezu drogi, 

 (lub inna dotycząca okresu liturgicznego) 

 

 

 

 

 

 


