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Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Pieśń eucharystyczna np.: „O zbawcza Hostio”

I. Uwielbienie Jezusa Eucharystycznego – kapłan prowadzący
Z Ewangelii wg św. Jana (1, 1-5):
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u
Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, [z tego], co się stało. W Nim
było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie
ogarnęła.
Panie Jezu Chryste, wierzymy i wyznajemy, że to Ty jesteś Słowem, które stało się
Ciałem i zamieszkało wśród nas. Wierzymy, że jesteś teraz z nami, żywy i prawdziwy Bóg
w Najświętszym Sakramencie. Nasz Zbawicielu żyjący pośród nas, który stałeś się Chlebem
łamanym za życie świata, chcemy Cię uwielbiać - Boga Wcielonego, Boga, który przyjął
ludzkie ciało z Maryi Dziewicy.

Akt uwielbienia
Nasz Zbawicielu przyjmij naszą wspólną modlitwę uwielbienia, którą zanosimy
słowami: Tobie, o Panie, nasz hołd składamy.
Jezu Chryste, narodzony w Betlejem z Dziewicy Maryi.
Tobie, o Panie, nasz hołd składamy.
Jezu Chryste prawdziwy Boże nasz.
Tobie, o Panie, nasz hołd składamy.
Jezu Chryste, pełnio objawienia nieskończonej mądrości i miłości Ojca.
Tobie, o Panie, nasz hołd składamy.
Jezu Chryste, jedyna miłości i nasze najwyższe dobro.
Tobie, o Panie, nasz hołd składamy.
Jezu Chryste, pośredniku i drogo do domu Ojca.
Tobie, o Panie, nasz hołd składamy.
Jezu Chryste, jedyna prawdo i światłości świata.
Tobie, o Panie, nasz hołd składamy.
Jezu Chryste, prawdziwie obecny w tym Sakramencie Miłości.
Tobie, o Panie, nasz hołd składamy.
Uwielbiamy Cię, Jezu Chryste, który jesteś Słowem Przedwiecznym, „Bóg z Boga
i Światłość ze Światłości; który stałeś się człowiekiem, aby nas zbawić oraz za to, że jako Syn
Człowieczy uświęciłeś Rodzinę Nazaretańską. Uwielbiamy Cię, Jezu Chryste, bo przez Mękę
i śmierć na krzyżu odkupiłeś świat, a zmartwychwstając trzeciego dnia ogłosiłeś zwycięstwo
życia nad śmiercią, wchodząc w ten sposób w dzieje wszystkich rodzin, których
posłannictwem jest służba życiu.
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Teraz wspólnie uwielbiajmy nowo narodzonego Chrystusa.
Kolęda „Dzisiaj w Betlejem”

Akt dziękczynienia
Możliwość świadectw małżonków dotyczących życia łaską sakramentu małżeństwa.

Panie Jezu Chryste, który jesteś mocą naszych rodzin, pragniemy teraz wyrazić naszą
wdzięczność za dobro, którego udzielasz małżonkom, połączonych sakramentalnym węzłem
małżeństwa.
Będziemy powtarzać: dziękujemy Ci Jezu
Poszczególne wezwania może przeczytać jedno z małżonków.

● za naszych rodziców i dar życia, za ich miłość, trud i poświęcenie, wołamy do Ciebie …
● za małżonków i ich słowa przysięgi małżeńskiej, wołamy do Ciebie …
● za małżonków, którzy w duchu ofiarnej miłości przyjmują każde dziecko, jako najcenniejszy
dar ich sakramentalnego związku, wołamy do Ciebie …
● za rodziców, którzy uczą swoje dzieci szacunku dla daru życia i wdzięczności wobec Stwórcy
za ludzkie życie wraz z jego bogactwem, wołamy do Ciebie …
● za rodziców, którzy wychowują swoje dzieci do miłości i czystości, wołamy do Ciebie …
● za rodziców, którzy tworzą atmosferę sprzyjającą rozwojowi powołania młodego człowieka
do życia w małżeństwie, w kapłaństwie lub w zgromadzeniu zakonnym, wołamy do Ciebie …
Pieśń dziękczynna: „Dzięki o Panie…”

Akt przebłagania za grzechy in vitro
Panie Jezu Chryste, Ty wyznaczasz małżonkom zaszczytne, ale i trudne zadanie –
rodzicielstwo. Dziś jest wiele małżeństw, które nie mogą mieć dzieci i uciekają się do metod
niezgodnych z Twoim prawem. Coraz częściej dostrzegamy, że współczesny człowiek dzięki
potędze swego umysłu wkracza w Twoje kompetencje i dzięki technice doprowadza do
powstania nowego życia w laboratorium.
Każde życie poczęte metodą in vitro jest okupione śmiercią wielu dzieci w okresie
embrionalnym. Na naszych oczach w parlamencie, a nawet w społeczeństwie rozgorzała
walka – czy wolno posługiwać się tą metodą w przekazywaniu życia. Już na Synaju
wybrzmiało wyraźne: Nie zabijaj! Przychodzimy do Ciebie z tym trudnym problemem.
Chcemy bronić świętości małżeństwa i świętości aktu małżeńskiego, który daje początek życiu
ludzkiemu, dlatego wołamy: wysłuchaj nas Panie!
Poszczególne wezwania może przeczytać jedno z małżonków.

● Jezu, źródło prawdziwej miłości małżeńskiej, spraw, aby serca wszystkich małżonków
przepełnione były szacunkiem dla Twojego prawa w dziedzinie przekazywania życia
ludzkiego, Ciebie prosimy…
● Jezu, natchnij lekarzy i naukowców, aby z pokorą i posłuszeństwem odnosili się do Twoich
nakazów, Ciebie prosimy…
● Jezu, użycz swego światła polskim parlamentarzystom, aby w dziedzinie przekazywania
życia nie lekceważyli Twoich nakazów, Ciebie prosimy…
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● Jezu, wspomagaj małżonków, którzy nie mogą doczekać się potomstwa, aby zawsze szukali
Twojej woli i dali się prowadzić Twojej Mądrości, Ciebie prosimy…
● Jezu, dopomóż małżonkom bezdzietnym, aby mogli cieszyć się rodzicielstwem, jako darem
Nieba, Ciebie prosimy…
● Jezu, dopomóż małżonkom, którzy nie będą mogli mieć własnego potomstwa, aby
decydowali się na przyjęcie dziecka drogą adopcji, a nie uciekali się do metod niezgodnych z
Twoim prawem i nauką Kościoła, Ciebie prosimy…
● Jezu, spraw, aby ojcowie i matki wpatrując się w przykład miłości Twojej Matki Maryi i św.
Józefa czynili ze swej rodziny „sanktuarium życia”, Ciebie prosimy…
Celebrans: Odkupicielu wszystkich ludzi, prosimy Cię, wlej w nasze serca bezinteresowną
miłość i spraw, aby nasze rodziny były otwarte na przyjęcie każdego dziecka, a przyjmując je
z radością troszczyły się o katolickie wychowanie. Niech szanują Twoje Prawo
w przekazywaniu życia. Niech naśladują przykład miłości Twojej Matki Maryi i św. Józefa
i doprowadzą swoje dzieci do dojrzałej miłości, aby później swoim życiem dawały świadectwo
o Tobie nasz Zbawicielu, którego dziś uwielbiamy, z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na
wieki wieków. Amen.
Teraz, wedle uznania, można wspólnie zaśpiewać pieśń „Przykazanie nowe daję wam”.

Akt wynagrodzenia za grzechy aborcji
Panie Jezu Chryste, rozważając tajemnicę Twojego narodzenia chcemy przepraszać
Cię za grzechy przeciwko życiu ludzkiemu, zwłaszcza za zabójstwa dzieci przed ich przyjściem
na świat.
Pragniemy przepraszać za brak miłości wobec życia i lekceważenie Twoich świętych nakazów,
dlatego wołamy: Przepraszamy Cię Panie!
Poszczególne wezwania może przeczytać jedno z małżonków.

● za brak szacunku dla kobiet oczekujących narodzin swojego dziecka, przepraszamy Cię
Panie
● za naśmiewanie się z rodzin wielodzietnych i obojętność na ich potrzeby, przepraszamy Cię
Panie
● za tych, którzy przyczyniają się do zabójstwa dzieci nienarodzonych, przepraszamy Cię
Panie
● za łamanie praw osoby ludzkiej, a przede wszystkim prawa do życia i do egzystencji godnej
człowieka, przepraszamy Cię Panie
● za egoizm małżonków przejawiający się w zamknięciu na przyjęcie nowego życia, przez
sztuczne niszczenie płodności i lekceważenie w swoim sercu przykazania „nie zabijaj!”,
przepraszamy Cię Panie
● za kontrolę „jakości dziecka” w okresie prenatalnym i rzekomo „legalne” zabijanie z
powodów eugenicznych, przepraszamy Cię Panie
● za rozbijanie małżeństw, łamanie wierności małżeńskiej, rozwiązłość obyczajów, konflikty
rodzinne, uleganie nałogom i nieodpowiedzialne postępowanie, przepraszamy Cię Panie
● za nadużycia tzw. edukacji seksualnej dzieci i młodzieży, osłabienie naturalnej wrażliwości
i wstydliwości młodych oraz ośmieszanie cnoty czystości, przepraszamy Cię Panie
● za brak szacunku wobec ludzkiego ciała i niewłaściwe myślenie o ludzkiej płciowości,
szczególnie za szerzenie ideologii gender, przepraszamy Cię Panie
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● za to, że nie traktujemy naszego ciała jako świątyni Ducha Świętego i że nie pamiętamy,
iż jest ono przeznaczone do zmartwychwstania i chwały wiecznej, przepraszamy Cię Panie
Celebrans: Zanosimy do Ciebie gorące prośby w intencji tych, którzy dopuszczają się
zbrodni dzieciobójstwa. Przebacz matkom i ojcom, którzy nie mieli odwagi przyjąć dziecka,
które im powierzyłeś. Przebacz lekarzom, którzy są powołani, aby ratować życie,
a sprzeniewierzyli się przysiędze Hipokratesa. Przebacz pielęgniarkom, które nie stanęły
w obronie każdego poczętego dziecka. Udziel im wszystkim światła i mocy, aby zawsze bronili
tych najmniejszych, których Panie ochraniasz w sposób szczególny. Niech nasza Ojczyzna
mężnie broni życia i godności każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, abyś
mógł królować w każdej naszej Rodzinie, w Ojczyźnie i w całym świecie.
Panie Jezu, ogarnij swym Miłosierdziem wszystkie kobiety, które dopuściły się
grzechu aborcji, uwolnij je z dręczących wyrzutów sumienia, ulecz rany serca, które krwawią
mimo odbytej spowiedzi, obmyj łzy wylewane nocą w samotności. Ty jeden, Panie nasz, znasz
ich ból, Ty wziąłeś ten grzech na krzyż. Spraw, aby zaczęły żyć nowym życiem od tej chwili, od
teraz. Wlej w ich serca ufność w Twoje miłosierdzie, by uwierzyły, że nawet tak wielka wina
może stać się błogosławiona, że nie ma takiego grzechu, który zamykałby drogę do Ciebie.
Miłości Miłosierna, wlej we wszystkie serca zranione tym strasznym grzechem, moc
i odwagę, by od tej chwili zaczęły bronić każdego poczętego życia, poprzez wszystkie możliwe
formy: modlitwę Duchowej Adopcji, pomoc rodzinom wielodzietnym i samotnym matkom,
życzliwe słowo, ofiary i wyrzeczenia.
Trzykrotny śpiew „Święty Boże…”.

Celebrans: Teraz, trwając w ciszy polecajmy wszystkich, którzy stoją na staży ludzkiego życia
od poczęcia do naturalnej śmierci. Polecajmy także nasze rodziny, aby były otwarte na dar
życia. Prośmy także za tymi, którzy błądzą w swoim życiu dopuszczając się grzechu zabijania
nienarodzonych.
Chwila ciszy na indywidualną modlitwę.

Modlitwa Papieża Benedykta XVI w intencji życia.
Panie Jezu, który wiernie nawiedzasz i wypełniasz Twoją obecnością Kościół i historię
ludzi, który w godnym podziwu Sakramencie Twojego Ciała i Twojej Krwi czynisz nas
uczestnikami życia Bożego i dajesz nam przedsmak radości życia wiecznego, uwielbiamy Cię i
błogosławimy. W pokornym uniżeniu przed Tobą. Źródło i Miłośniku życia, prawdziwie
obecny i żywy pośród nas, błagamy Cię:
Ożyw w nas szacunek dla każdego rodzącego się ludzkiego życia, uzdolnij nas do dostrzegania
wspaniałego dzieła Stwórcy w owocu matczynego łona, przygotuj nasze serca do hojnego
przyjęcia każdego dziecka, które sposobi się do życia Błogosław rodziny, uświęcaj
małżeństwa, uczyń płodną ich miłość Oświecaj światłem Twojego Ducha decyzje
parlamentów, aby ludy i narody uznawały i szanowały świętość życia, każdego ludzkiego życia
Kieruj pracą naukowców i lekarzy, aby postęp przyczyniał się do pełnego dobra osoby ludzkiej
i aby nikogo nic zabijano i nikt nie doświadczał niesprawiedliwości. Obdarz twórczą miłością
rządzących i ekonomistów, aby umieli przewidywać i zapewniać odpowiednie warunki,
tak aby młode rodziny mogły ze spokojem otworzyć się na przyjęcie kolejnych dzieci.
Pocieszaj pary małżeńskie, które cierpią z powodu niemożności posiadania dzieci
i w Twojej dobroci zapewnij im to, czego pragną. Ucz wszystkich opieki nad sierotami
i dziećmi opuszczonymi, aby mogły doświadczyć ciepła Twojej miłości, pocieszenia Twojego
Boskiego Serca. Wraz z Maryją, Twoja Matką, kobietą wielkiej wiary, w której łonie
przybrałeś naszą ludzka naturę, od Ciebie, który jesteś naszym jedynym i prawdziwym
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Dobrem i Zbawicielem, oczekujemy siły, aby kochać życie i służyć mu, w nadziei na życie
wieczne w Tobie, w jedności z Błogosławioną Trójcą. Amen.
Pieśń: „Przed tak wielkim Sakramentem”.

Módlmy się.
Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, + że Jezus Chrystus narodzony z Dziewicy Maryi
i umęczony na krzyżu jest obecny w Najświętszym Sakramencie, * spraw, abyśmy
z tego Boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa Pana
naszego.
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Po błogosławieństwie można zaśpiewać kolędę „Bóg się rodzi” lub inną.
Podziękowania.
Apel Jasnogórski.
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