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Przed Najświętszym Sakramentem
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W Imię Ojca…
Niech Będzie pochwalona Trójca Przenajświętsza…
I. W tym kończącym się czasie liturgicznego oczekiwania na narodzenie Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, pragniemy w adoracyjnej ciszy, Bogu ofiarować naszą samotność, która wypływa z
niezaspokojonej tęsknoty za Bogiem. Pragniemy również naszą samotność złączyć z wszystkimi,
którzy odkrywają ją właśnie w kontekście niezaspokojonej tęsknoty za Bogiem. Tęsknota rodzi
pragnienie przebywania z Bogiem w adoracyjnej modlitwie, medytacji, daleko od zgiełku tego
świata, banalnych rozmów, niepotrzebnych opinii. Ta niezaspokojona tęsknota określająca naszą
samotność jest twórcza, bo inspiruje do ofiarności wobec bliźnich i świadczenia całym życiem o
miłości do Boga. Ofiarujmy zatem nasze przeżycia Panu. Ofiarujmy również przeżycia tych,
którzy jeszcze nie rozpoznali w sobie tęsknoty za Bogiem. Niech nasza samotność przepełniona
pragnieniami i tęsknotą przekroczy wszelkie istniejące w ludziach granice
i podziały, i stanie się miłym prezentem urodzinowym składanym naszemu Panu
i Władcy. Niech naszym niedościgłym wzorem ludzkiej ofiarności będzie Maryja, która
przyniosła światu Zbawiciela. Jej tęsknota za Bogiem mieściła w sobie tęsknotę wszystkich
ludzi, którzy świadomi grzechu pierworodnego, w Synu Bożym dostrzegli Zbawiciela
i Odkupiciela.
Prośmy Maryję Niepokalaną, Pełną łaski Oblubienicę Ducha Świętego, która znalazła łaskę
u Boga, aby wstawiała się za nami u swojego Syna. Dlatego przepełnieni tęsknotą za Bogiem,
wpisaną w tęsknotę Maryi, Tej, która zawierzyła, prośmy o Jej wstawiennictwo wołając:
Przyjdź Duchu Święty.
Prosimy Cię przyjdź i rozpal nasze serca Twoją miłością.
Przyjdź i pozostań z nami!
Napełniaj nas swoimi darami!
Przyjdź z całą swoją mocą, która nas przekształci i upodobni do Chrystusa.
Przyjdź Duchu Święty i ulecz nasze zranienia.
Otwórz nasze serca na przyjęcie Bożej miłości, która nie pamięta złego, nikim nie gardzi, nie
szuka swego…
Przyjdź Duchu Święty i umocnij nas. Daj odwagę do odkrywanie w nas samych, własnych
błędów.
Umocnij nas przez rezygnację z tego, co uważamy za własne, a w zamian napełnij nasze życie
Twoją mocą i wolnością od tego wszystkiego, co nas zniewala, zabiera radość i pokój. Zatem
prosimy wspólnie:
Duchu Święty, Boże,
Przybądź i rozraduj serca nasze ogniem Twojej miłości
I jak jednoczysz wszystkie narody w jednej wierze
Tak tez zjednocz naszą wolę z Twoją wolą. Amen (10)
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Dziękujemy Ci Duchu Święty, że jesteś obecny pośród nas, że obdarzasz swoimi łaskami tych,
którzy Ciebie pragną. Przygotuj nasze serca do godnego przyjęcia Słowa Bożego audio
III Oto co mówił Jan Paweł II, (17 XII) w adwencie 2003 — podczas audiencji generalnej w
Watykanie
"Blisko jest królestwo Boże, bądźcie pewni, nie opóźni się. Słowa te,
zaczerpnięte z dzisiejszej liturgii, wyrażają atmosferę naszego modlitewnego, pełnego
wzruszenia przygotowania do bliskich już świąt Bożego Narodzenia. Adwent odnawia
oczekiwanie na Chrystusa, który przyjdzie, aby nas zbawić, w pełni urzeczywistniając swe
królestwo sprawiedliwości i pokoju.
Coroczne wspominanie narodzin Mesjasza w Betlejem odnawia w sercach wierzących pewność,
że Bóg pozostaje wierny swym obietnicom. Jest zatem Adwent pełnym mocy głoszeniem
nadziei, która przenika nasze najgłębsze doświadczenia osobiste i wspólnotowe. Każdy człowiek
marzy o świecie bardziej sprawiedliwym i solidarnym, w którym godne warunki życia i
pokojowe współistnienie przyczyniałyby się do kształtowania harmonijnych relacji pomiędzy
ludźmi i narodami. Często bywa jednak inaczej. Przeszkody, konflikty i trudności różnej natury
często pojawiają się w naszym życiu, a niekiedy niemal je wypełniają. Siły i odwaga potrzebne
do zaangażowania się w to, co dobre, mogą ustąpić złu,niekiedy bowiem zdaje się, że zdobywa
ono przewagę. W takich właśnie chwilach przychodzi nam z pomocą nadzieja. Tajemnica
Bożego Narodzenia, którą za kilka dni przeżyjemy na nowo, daje nam pewność, że Bóg jest
Emanuelem — Bogiem z nami. Dlatego nigdy nie powinniśmy czuć się osamotnieni. On jest
nam bliski, stał się jednym z nas, przyjmując ciało w dziewiczym łonie Maryi. Dzieląc nasz
pielgrzymi los na tej ziemi, sprawił, że możemy osiągnąć radość i pokój, których pragniemy w
głębi naszego serca."
IV Modlitwy indywidualne
Boże w Trójcy Jedyny, który pragniesz naszej miłości, w duchu miłości i zawierzenia pragniemy
się dzielić z Tobą nasze życie. Wysłuchaj nas i przyjmij nasze modlitwy.
Czekając na narodzenie Syna Bożego, który przyszedł na świat w Osobie Syna Człowieczego
wspomnijmy tych, którzy odeszli. Ci, którzy przeszli bramę śmierci radują się zbawieniem
dzięki zbawczej męce i śmierci Chrystusa. Wielka jest tajemnica życia ludzkiego, skoro z
miłości do człowieka Syn Boży rodzi się w betlejemskiej szopce, by zostać wywyższony na
krzyżu dla naszego zbawienia. W nieprzeniknionej tajemnicy Trójcy Świętej ukryjmy wszystkie
nasze boleści zamknięte w samotnym przeżywaniu pustki, której doświadczyliśmy po odejściu
do wieczności naszych najbliższych: mojej żony Anny, w jej pierwszą rocznicę śmierci,
Andrzeja Boguckiego, który nagłym odejściem wprowadził nas w adwent przypominając słowa
skierowane przez Jezusa: „Czuwajcie”. Ogarnijmy sercem wszystkich cierpiących z powodu
odejścia ich bliskich do Domu Pana, prosząc dla nich o pociechę duchową, którą może dać tylko
sam Pan Bóg. Wypraszajmy stałą obecność Boga w ich sercu.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże
niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen ( 3 X)
V Wzorem Maryi, rozważajmy tajemnicę Bożego działania w naszym życiu.
Jezu Chryste, Ty będąc samotnym pośród tłumów, które Cię otaczały, jedyną pociechę
odnajdywałeś na rozmowie z Ojcem, na modlitwie, której nas nauczyłeś. Dlatego za Tobą,
wspólnie wołamy do naszego Ojca w niebie:
Ojcze nasz….
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Boże w Trójcy Jedyny okaż nam swoje miłosierdzie, błogosław i prowadź nas. Ogarnij
samotnych na całym świecie i przyciągnij do Siebie, rozpal nasze serca Twoją miłością.
Polecamy Ci Trójco Przenajświętsza wszystkie nasze problemy, które z Twojej woli
doświadczamy i przeżywamy. Przemieniaj nas, prowadź, aby wśród przeciwności i prób nie
zwiodły nas wartości tego świata. Tobie Boże oddajemy nasze życie i wyrażamy pragnienie
pełnienia Twojej woli.
Koronka do Trójcy Świętej
VI Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
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