Adoracja Najświętszego Sakramentu
Serce Pana Jezusa

Pieśń: O niewysłowione szczęście zajaśniało
Bądź uwielbiony Panie Jezu. Wierzę w Ciebie, żywą wiarą i kocham Ciebie gorącą miłością.
Ty jesteś tu obecny. Okryłeś się Boską ciszą, ale wiem, że chcesz do mnie mówić. Pragnę Cię
spotkać jako swego Pana, który przyjmuje mnie z radością i wzywa nieustannie.
Przychodzę do Ciebie ze wszystkim, kim jestem i czym jestem. Wielbię Ciebie i kocham Cię,
Jezu.
Pieśń: O Serce Boga mego SK 326
Wszyscy wiemy, że jeśli się kogoś bardzo kocha, wtedy pragnie się przebywać z ukochaną
osobą i wtedy radością życia jest z nią przebywać. To jest właśnie natura miłości.
Pieśń: Z wielką ufnością i spokojem
Jeśli tylko byśmy wiedziały jak wiele radości, rozkoszy i chwały przynosimy Bożemu Sercu,
kiedy znajdujemy czas i odwiedzamy Go w Najświętszym Sakramencie, wówczas nigdy nie
chcielibyśmy opuścić Jego Eucharystycznej Obecności.
Bóg mówi do nas:
„Ukochałem Cię odwieczną Miłością,
dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość.”
„Radością dla Mnie jest mieszkać pośród was.”
Pieśń: Przyjaciela mam
Jezus, który stał się jednym z nas i wybrał imię „Emmanuel” co znaczy „Bóg z nami”,
pragnie nieskończenie bardziej niż my, być blisko nas. Jego serce nie potrafiłoby znieść
rozłąki z nami, dlatego w noc Wielkiego Czwartku, zanim umarł, zostawił Siebie pod
postaciami Chleba i Wina.
Pieśń: O Przenajświętsze Oblicze
Jezus miłuje nas tak bardzo, że nigdy nie chce nas opuścić. On pozostaje z nami, mieszka
z nami, żyje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę w Najświętszym Sakramencie, „nowym i
wiecznym przymierzu”, spełnieniu Jego Obietnicy:
A OTO JA JESTEM Z WAMI PRZEZ WSZYSTKIE DNI
AŻ DO SKOŃCZENIA ŚWIATA!
Pieśń: Wystarczy byś był
Przesłanie Najświętszego Serca do całego świata brzmi: Eucharystia – to sam Jezus, którego
Boskie Serce płonie ogniem osobowej miłości do każdego i każdej z nas. Jego Serce tęskni za
odwzajemnieniem przez nas Jego Miłości.
Eucharystia nie jest rzeczą, lecz Osobą, Osobą naszego Boskiego Zbawiciela, a nasza miłość
ma dla Niego wielkie znaczenie. Tak wielkie, że On tęskni za nią.

Pieśń: Stwórz we mnie serce czyste
Panie Jezu, naucz mnie zawsze się radować w Twej Eucharystycznej Obecności. Eucharystia
jest bowiem sakramentem Twojej Miłosiernej Miłości, potężniejszej od wszystkich moich
błędów, upadków, niewierności.
W radosnej nadziei zawierzam Tobie także wszelkie moje lęki, obawy, frustracje. Weź je
i złóż w Boskim Słońcu swego Eucharystycznego Serca, gdzie dokonujesz cudownej
wymiany biorąc mój nieład i zamieszanie, dając w zamian swój słodki pokój , uwalniając mój
umysł od wszelkich obaw, kiedy mówię: BĄDŹ WOLA TWOJA!
Prawdziwa miłość jest troską o autentyczne dobro drugiej osoby. Ten, kto kocha gotów jest
oddać swe serce, aby ubogacić osobę kochaną. Pragniemy objąć miłością serca i modlitwą
osoby, które są z dala od Ciebie Boże, którym grozi wieczne potępienie. Zanosimy Ci
odrzucanych przez ten świat, smutnych, zrozpaczonych, tych którzy są złamani, którzy w
różny sposób są niszczeni. Nie pozwól im zaginąć na wieki. Miłosierdziem Swoim obejmij
Panie tych, którzy krzywdzą, by się nawrócili.
Pieśń: W Tobie jest światło
Drogi Jezu! Ufam Twej Miłosiernej Miłości. Ty jesteś w pobliżu , drogi Panie..
I czuję się głęboko przez Ciebie kochany. Pełen wdzięczności za Twoją niezmienną Miłość,
raduję się zawsze w Tobie.
Pieśń: Tylko w Twoim Miłosierdziu
Błogosławiona Matka prowadzi nas ku swojemu Synowi w Najświętszym Sakramencie. Serce
Maryi jest drzwiami prowadzącymi prosto do Eucharystycznego Serca Jezusa. Nikt nie
pragnął tak bardzo zobaczyć Jezusa kochanego w Najświętszym Sakramencie jak Maryja,
Jego Matka, bowiem nikt nie oglądał Go tak mało miłowanego i tak odrzuconego jak Maryja,
kiedy stała u stóp Krzyża.
Pieśń: do Matki Bożej
Odmawiając bolesne tajemnice Różańca Świętego kochajmy Jezusa Sercem Maryi.

