PIEŚŃ MARYI
Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, który się Go boją.
Okazał moc swego ramienia *
Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu....
Przebacz Panie, przebacz ludowi Swojemu,
a nie bądź na nas zagniewany na wieki. / x3
AKT ADORACJI
Ojcze Przedwieczny, zjednoczeni ze wszystkimi dziećmi Twoimi, a siostrami i braćmi
naszymi, uwielbiamy Ciebie i wysławiamy Ciebie. Dzięki Ci składamy przez Jezusa
Chrystusa za powołanie świata do istnienia i za wyniesienie nas do stanu przyjaźni z Tobą.
Panie Jezu Chryste, dla nas obecny w Przenajświętszym Sakramencie, uwielbiamy Ciebie i
wysławiamy Ciebie.
Dzięki Ci składamy przez Ducha Świętego za nieskończoną miłość, która Cię skłoniła do
przyjęcia ludzkiej natury w tajemnicy Wcielenia i do dokonania dzieła odkupienia przez
Mękę, Śmierć i chwalebne Zmartwychwstanie swoje.
Dziękujemy Ci, że każdego dnia pozwalasz nam uczestniczyć w dziele odkupienia przez
udział w Eucharystycznej Ofierze, która aktualizuje dla nas i w nas Twoją śmierć i
Zmartwychwstanie.
Duchu Przenajświętszy, Boski Gościu naszych dusz, dzięki Ci składamy za to, że przez
Swoją uświęcającą obecność przemieniasz nas w żywą świątynię Boga. Dokonaj w nas tej
przemiany, abyśmy z Chrystusem i przez Chrystusa stali się chwalą Trójcy Przenajświętszej.
Trójco Przenajświętsza, uwielbiamy Ciebie i wysławiamy Ciebie. Boże w Trójcy Świętej
Jedyny, Tobie cześć i chwała na wieki. Amen.

OFIAROWANIE ADORACJI
Jezu Najsłodszy! Dzięki Tobie, ze mi do nóg Twoich przyjść pozwoliłeś, że mnie chcesz
znosić przed Najświętszym Majestatem Twoim. Wierzę w Twoją tu rzeczywistą obecność
Sakramentalną, wierzę Panie, ale przymnóż mi wiary. Wierzę w Ciebie, o Jezu, Boże mój, bo
samą jesteś Prawdą. Nadzieję całą w Tobie pokładam, gdyż wierny jesteś w obietnicach
Twoich. Ciebie kocham nade wszystko, bo jesteś samą Miłością, Dobrocią i godzien
wszelkiej miłości. Dlatego z całego serca żałuję za grzechy moje i proszę Panie Jezu, przyjdź
do serca mego Komunii duchowej ...
W Tobie i przez Ciebie łączę się z duszami, które w całym Kościele Bożym na ziemi
wyłącznie są poświęcone czci nieustającej Przenajświętszego Sakramentu, szczególnie z
siostrami naszego Zakonu, które w tej chwili adorują Ciebie, łączę się z Aniołami i Świętymi
w niebie, z Niepokalanym Sercem Matki Najświętszej, z Twym Boskim Eucharystycznym
Sercem, o Jezu!
W tym zjednoczeniu, ofiaruję Ci tę godzinę adoracji w imieniu ...
Pragnę uwielbiać Ciebie w tajemnicy Twej Miłości, składać Ci dziękczynienie za
wszystkie laski i dary Twoje, a szczególnie za Przenajświętszy Sakrament. Wynagradzać
Boskiemu Sercu Twemu zniewagi i niewdzięczności, jakie w tym Sakramencie Najświętszym
ponosisz. Wyżebrać u miłosierdzia twego łaski potrzebne ... i uprosić, abyś coraz więcej był
poznawany, uwielbiany i miłowany w tym Boskim Sakramencie Serca Twego.
O Panie, daj mi łaskę przetrwać tę najdroższą godzinę tak, abym żadnej chwili nie
zmarnowała, ale znalazła miłosierdzie przed Tobą dla mnie i tych, za których ją ofiaruję.
Amen.
MODLITWA PO ADORACJI
Czemu od Ciebie już odchodzić trzeba, Najdroższy Jezu mój! Czemu u stóp Twoich
przetrwać nie mogę wszystkich godzin i chwil mego życia! Najpokorniejsze dzięki Ci
składam za wszystkie łaski w tej godzinie na mnie i na drugich wylane ...
Przebacz mi Jezu mój ukochany, wszystkie niewdzięczności, niedbalstwa i oziębłości
moje, przebacz wszystko, czym zasmuciłem w tej godzinie Najsłodsze Serce Twoje!
Wypełnij o Najdroższy Panie wszystkie prośby nędznej sługi Twojej, a szczególnie zaś to
pragnienie, aby serce moje nigdy ani na chwilę nie oddalało się od Ciebie, lecz kochało Cię w
tym Sakramencie Najświętszym i Twoją Matkę Niepokalaną.
O Matko Najlitościwsza! Ty za mnie w ostatniej minucie tej najdroższej godziny ucałuj w
duchu adoracji Najświętsze Rany Pana Jezusa, a szczególnie Ranę Boskiego Serca. Przeproś
za moje uchybienia i grzechy! Proś o wszystkie łaski dla mnie i dla tych, za których tę
godzinę ofiarowałam i błogosław nas Matko Najsłodsza z Jezusem Twoim:
„Nos cum prole pia benedicat Irgo Maria.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.”
Bogu niech będą dzięki przez Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie!

Jezusa ukrytego
1. Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić,
wszystko oddać dla Niego Jego miłością żyć
On się nam daje cały z nami zamieszkał tu
Dla jego boskiej chwał życie poświęćmy Mu
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój
bo tu już nie ma chleba, to Bóg to Jezus mój
2. Tu Mu ciągle Hosanna śpiewa Anielski chór
a ta cześć nieustanna to dla nas biednych wzór
Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są
niechże z Nim przebywanie będzie radością mą
On wie co udręczenie On zna co smutku łzy
powiem Mu swe cierpienie bo serce z bólu drży
3. O niebo mojej duszy, Najsłodszy Jezu mój
dla mnie wśród ziemskiej suszy Tyś szczęścia pełen zdrój
Tyś w wieczerniku Siebie raz tylko uczniom dał
w ołtarzu się, jak w niebie powszednim chlebem stał
Chciałbym tu być Aniołem, co śpiewa ciągle cześć
z rozpromienionym czołem Tobie swe serce nieść.
4. Pozwól jasnym promieniem błyszczeć tu lampce mej
dopóki swoim tchnieniem śmierć nie zagasi jej.
O, tak niech do dnia zgonu wierną niech będę Ci,
niech u stóp Twego tronu wieczność zabłyśnie mi.
Matko Pięknej Miłości za tę na ziemi straż, daj mi
w wiecznej światłości widzieć Jezusa twarz.

HYMN KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO
1. Przyszedłeś, Panie, by wolność dać światu,
Przyniosłeś Prawdę w swej Ewangelii.
W wolności szkodzić nie będzie brat bratu,
W Prawdzie brat z bratem niech się weseli.
Z całunu śmierci dnia trzeciego wstałeś —
Zwycięski idziesz z nami po ziemi.
Sakramentalną moc ofiarowałeś
Tym, którzy chcą być braćmi Twoimi.
2. Gdy oszukany świat nie wie. jak trzeba
Grzesznej rozerwać pęta niewoli,
Kościół wskazuje na Boży głos z Nieba:
Szukajcie Prawdy, która wyzwoli.
Ciało z ołtarza świętego bierzemy,
Miłości Bożej znak w nim zawarty,

Zagubionemu światu dziś niesiemy,
By znów odnalazł wiecznej blask Prawdy.
3. Boże obecny w wędrówce Kościoła,
Przyjmij pokorne hołdy wdzięczności.
Ten tylko pojąć obecność Twą zdoła,
Kto łaską tknięty żyje w miłości.
Zbawco nasz, Chryste, łakniemy Cię wszyscy
I budujemy świat w codzienności.
Ty zostawiłeś nam dar Eucharystii,
By ład wewnętrznej tworzyć wolności.

