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Dziewiąte spotkanie Wspólnoty Dojrzałej Samotności 

22 listopada 2008    

Modlitwy przed Najświętszym Sakramentem 

Kolejne spotkanie: 20 grudnia 2008 
 
 
W Imię Ojca… 
Niech będzie pochwalona Trójca Przenajświętsza  
Ojciec i Syn i Duch Święty w Najświętszym Sakramencie ołtarza 
Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen 
 
Panie Boże Wszechmogący, Ojcze, Synu, Duchu Święty, Ty znasz każdego z nas, 
przenikasz nasze serca, i znasz naszą przyszłość. Pragniesz nas Sobą umacniać, 
przemieniać, bo Twoim pragnieniem jest nasze uświęcenie. Twoja Boża Opatrzność 
dopuściła na nas wszystkie doświadczenia życiowe, nawet te, które uznajemy za grzeszne 
abyśmy doświadczając własnej słabości serce zwrócili w kierunku Twojej miłości i 
miłosierdzia i zapragnęli Ciebie, Twojej obecności, Twojej mocy przekształcającej nasze 
życie. Boże, Ty jedynie kochasz miłością prawdziwą i pragniesz abyśmy nie poginęli, 
lecz życie mieli w obfitości. Życie, które jedynie Ty nam dajesz, dlatego pragniesz naszej 
woli otwartej na Twoją wolę. 
Panie Boże, słysząc Twoje wołanie, dzisiaj przychodzimy do Ciebie z naszą samotnością 
i pragniemy ją Tobie ofiarować. Naszą ofiarą pragniemy zadośćuczynić za wszystkich, 
którzy w ciągu wieków przyczynili się i przyczyniać się będą do Twojej samotności. 
 
Panie Boże, wielu z nas nosi w sercu, w duszy i umyśle wiele zranień, które mimo 
upływu lat wciąż wywołują ból i cierpienie. Niektórych z nas niekochano, innych, 
szlachetna i ofiarna miłość została wykorzystana, sprofanowana oszustwem i egoizmem. 
Stąd w samotności często skrywane są głębokie rany odrzuconej miłości, pogardy, 
niespełnienia.  
 
Wielu zadaje sobie pytanie, co mam zrobić, by odzyskać miłość w sercu? 
Dlatego dzisiaj wołamy: 
 
Panie Jezu, który przyszedłeś na ziemię, aby dawać pokój, przyjdź i uzdrów nasze 
niepokoje! 
Przyjdź Panie!  
Przyjdź Duchu Święty! 
Przyjdź… wołamy do Ciebie i oczekujemy Twojej interwencji. 
 
Duchu Święty, przybądź i ogarnij serca nasze ogniem Twojej miłości 
i jak jednoczysz różne narody w jednej wierze, 
tak też zjednocz naszą wolę z Twoją wolą. Amen 
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Przyjdź, przyjdź Panie, i napełnij nasze serca Duchem Twojej miłości. 
Przyjdź Panie Jezu i zamieszkaj w naszych sercach.  
Uświęć nasze życie Twoją obecnością.  
Rozraduj nasze serca Twoją wolnością… wolnością od grzechu, i wolnością od pragnień, 
które nas zniewalają. 
 
Wołajmy wspólnie:  
Duchu Święty, kieruj naszym życiem, wysłuchaj prośby nasze,  
 Jak rozradowałeś Matkę Syna Bożego i Apostołów 
Zstępując na nich w Dniu Pięćdziesiątnicy, tak tez rozraduj dusze i serce nasze, teraz i w 
godzinie śmierci naszej. Amen (10X) 
 
Pragniemy podziękować Tobie, Panie Boże, że wybrałeś nas i podzieliłeś się z nami 
swoimi przeżyciami, że możemy doświadczać bólu Twojej samotności w naszych 
sercach. Tak jak Ty miłując nas - czujesz się samotny, kiedy nie znajdujesz serc 
otwartych na Twoją miłość, tak my - pragnąc serc otwartych na Twoją miłość, również 
doświadczamy bólu Twojej samotności widząc człowieka odwróconego od Ciebie.  
Niech ból naszej samotności będzie dla Ciebie pomniejszeniem Twojego bólu, a 
wszystkim, którzy nie rozpoznają Twojej samotności w swoim sercu niech przyniesie tę 
łaskę, która pozwoli im otworzyć serce na Twoją miłość i zapragnąć Twojej żywej 
obecności w ich życiu. 
 
Panie Boże prosimy Cię, aby ból samotności i cierpienia prowadził wszystkich do Ciebie.  
Wsłuchajmy się z Słowo Boże. audio 
 
Benedykt XVI tak mówi o cierpieniu, które czyni nas samotnymi: 
 
Czy nie dlatego buntujemy się przeciwko cierpieniu, że czujemy się w nim tak samotni? 
Jezus stojący przy grobie Łazarza zapłakał razem z jego bliskimi nad śmiercią 
przyjaciela. Współczujący Chrystus łączy się przez swój krzyż z każdym cierpiącym 
człowiekiem, aby dla wszystkich wyjednać zmartwychwstanie. Jeśli przyjmujemy 
cierpienie jako złączenie z Jezusem na krzyżu, jeśli wierzymy, że Jezus cierpiał też z 
powodu zła, które nas dotyka - czas ucisku staje się czasem zbawienia, pełnym żywej 
nadziei zmartwychwstania. 
 
Przez grzech utraciliśmy drogę do domu Ojca, do "bezmiaru chwały", dla 
której stworzył nas Bóg. Z łaski Boga sam Chrystus jest naszą drogą i 
życiem. Przychodzimy do Ojca przez Jezusa, przez Jego krzyż. Gdy przez 
krzyż Chrystusa patrzymy na nasze teraźniejsze cierpienia i utrapienia, 
wówczas postrzegamy je jako oczyszczenie, jako miłosierne doświadczanie 
nas ze strony Boga, który chce, byśmy się stali godni Jego samego, 
kochający jak On. 
 
Modlitwy i intencje członków WDS 
Modlitwa  i tajemnica „Ustanowienie Eucharystii” 
modlitwa i Koronka do Ran Chrystusa 
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Panie Boże, pragniemy Twojej obecności w naszym życiu, dla uleczenie ran dusz 
naszych. 
 
Boże, który mieszkasz w sercach miłujących Ciebie, pozwól nam towarzyszyć Ci na 
ziemskich drogach przez okazanie miłości bliźniemu, również temu, który nas zranił. 
 
Uwielbiajmy Trójce Przenajświętszą z ufnością dziękując Bożej Opatrzności za 
wszystko, co nas spotkało życiu, za radości i smutki, a przede wszystkim za cierpienie, 
które nas z Bogiem łączy. Bóg wie, co dobre dla nas, dla naszych rodzin, Kościoła i co 
dla całego świata jest najlepsze. Chcąc każdego z nas dopuścić do oglądania swojego 
świętego Oblicza, prowadzi nas drogą, którą my nie zawsze chcemy iść. Dlatego z tym 
większa pokorą i ufnością oddajmy swoje serce Bogu, ufajmy i dziękujmy za Jego 
miłosierdzie nad nami, bowiem Jezus Chrystus jest naszą drogą, a my Jego uczniowie 
pragniemy iść Jego śladami. Dlatego nie stawiajmy oporu cierpieniom, trudom, 
wysiłkom, lecz przyjmijmy je dla dobra nas samych i całego Kościoła świętego 
pamiętając, że cierpienie ma moc zbawczą, a ci, którzy je znoszą są tym bardziej mili 
Bogu, bo z ufnością, wiarą i ochotą pomagają nieść krzyż Chrystusowi biorąc przez to 
udział w zbawianiu świata. 
 
Pragnieniem osób samotnych jest łączyć przeżywaną samotność z samotnością Jezusa 
Chrystusa - który po to przyszedł na świat, aby służyć, a nie, aby Mu służono. Dlatego 
postępując Jego śladami, wypraszajmy łaski dla świata, by Bóg umacniał swoje 
królestwo miłości w tym świecie. 
 
Módlmy się w imieniu wszystkich samotnych na całym świecie, aby odnaleźli drogę do 
Boga i spotkali Boga w Najświętszym Sakramencie. W naszej modlitwie adoracyjnej 
prośmy Boga o potrzebne łaski dla przeżywających samotność przede w wszystkim dla 
cierpiących, zagubionych, szukających sensu życia oraz dla tych, którzy zamienili 
bliskość z Bogiem, na jakiś ludzki związek stojący na przeszkodzie w komunii z 
Chrystusem. Prośmy i uwolnienie od tego wszystkiego, co nie pozwala cieszyć się 
prawdziwą wolnością, co krępuje, ogranicza inwencje, niszczy radość, degraduje, 
osłabia, pomniejsza wiarę, nadzieję i miłość. 
 
 Modlitwa:  Koronka do Trójcy Świętej  
 
Na zakończenie: błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem  

 

 


