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WROWADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

ZNAK KRZYŻA
Piosenka | Wezwanie Ducha Świętego
np. Poruszaj się Duchu Święty w nas

ZAPROSZENIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Panie Jezu, ukryty w tym małym kawałku chleba,
cieszymy się, że możemy tu być z Tobą. Ty powiedziałeś, że bez
Ducha świętego nie jesteśmy w stanie nazwać Cię Panem, dlatego prosimy Cię, abyś posyłał do nas Swojego Ducha.
Duchu Święty, zapraszamy Cię do tej modlitwy, poprowadź nas. Zabieraj to, co nie pozwala nam się spotkać z Jezusem. Burz mury, które zbudowaliśmy wokół naszych serc,
abyśmy w pełni przyjmowali to co dla nas przygotowałeś.
Poruszaj się między nami, daj nam doświadczyć swojej miłości
i obecności. Niech to trwanie przy Tobie nas przemienia. Oddajemy Ci wszystko.
Piosenka | To samo co wyżej

MIŁOŚĆ BOŻA
A teraz tak mówi Pan:
„Nie bój się, gdyż cię odkupiłem!
Wezwałem cię po imieniu, jesteś mój!
Choćbyś przechodził przez wodę, Ja będę z tobą,
nie zatopią cię rzeki.
Choćbyś szedł przez ogień, nie spłoniesz
i płomień cię nie spali.
Bo Ja jestem PANEM, twoim Bogiem,
Świętym Izraela, twoim Zbawcą!
Oddam Egipt na okup za ciebie,
Kusz i Sebę zamienię na ciebie.
Jesteś dla mnie cenny,
otoczyłem cię chwałą i obdarzyłem miłością,
dlatego ziemie zamienię na ciebie
i ludy oddam za twoje życie.
Nie bój się,
bo Ja jestem z tobą!” (Iz 43, 1-5)

Tato, ty mnie tak bardzo kochasz, nie potraﬁę zrozumieć Twojej Miłości, jest za wielka by mój umysł mógł ją przyjąć. Mówisz o mnie jako o kimś dla Ciebie bardzo cennym,
choć na to nie zasłużyłem, nie zrobiłem nic byś mnie pokochał.
A jednak to zrobiłeś. Bezinteresownie zakochałeś się we mnie
i pokazujesz mi to z każdym krokiem, który robię. Nieustannie
trzymasz swoją rękę na mojej głowie i prowadzisz przez piękny
świat, który dla mnie stworzyłeś. Proszę pokazuj mi to, spraw,
żebym dostrzegał każdy moment, w którym pokazujesz mi jak
bardzo mnie kochasz, pomóż mi rozkochać się w Tobie, żeby
moje serce z całych sił krzyczało „Mój ukochany jest mój, a ja
jestem jego.” (PnP 2, 16).

Piosenka | O Miłości Bożej
np. Ubi Caritas lub Bóg jest Miłością

GRZECH
„Tylko to im nakazałem: «Słuchajcie mojego głosu, a Ja
będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem. Idźcie
dokładnie tą drogą, którą wam nakazałem, aby się wam powodziło». Ale nie usłuchali i nie nakłonili swego ucha, lecz postępowali według myśli i zatwardziałości swojego złego serca.
Odwrócili się do Mnie plecami, a nie twarzą.” (Jr 7, 23-24)
Zgubiłem się. Tak bardzo się zgubiłem. Jak na tak
wielką miłość mogłem odpowiedzieć zdradą? Jak mogłem Cię
tak mocno zranić? Jako dowód swej miłości dałeś mi wolność,
a ja obróciłem ją przeciwko naszej relacji. Ty powiedziałeś
„Kocham Cię”, a ja odwróciłem się plecami i powiedziałem: „Ja
Ciebie nie”. Święty Paweł miał rację mówiąc, że zapłatą za
grzech jest śmierć, bo teraz czuję, że umieram oddalając się od
Ciebie. Mam w sobie wielką pustkę, wielki głód miłości. Co
prawda Ty nigdy nie przestałeś mnie kochać, jednak teraz to ja
nie potraﬁę tej miłości przyjąć. Tak naprawdę czegokolwiek
bym nie zrobił, nie będę w stanie wynagrodzić Ci tego co zrobiłem. Tylko Ty możesz mi pomóc. Proszę Panie pomóż mi!

ZBAWIENIE
„Jakie owoce przynosiliście wówczas? Takie, których
teraz się wstydzicie; ich końcem jest śmierć. Obecnie zaś, jako
uwolnieni od grzechu i posłuszni Bogu, przynosicie owoce,
które prowadzą do świętości, a końcem ich jest życie wieczne.
Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, a darem Boga – życie

wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu” (Rz 6, 21-23)
Panie Jezu, uwielbiam Cię w Twoim krzyżu, uwielbiam
Cię, bo Ty jesteś moim Zbawcą. To dzięki Twojej męce mogę tu
dzisiaj być. Każde uderzenie mojego serca przypomina mi jak
bardzo mnie kochasz i jak wielką cenę dla mnie zapłaciłeś.
Wiem jak wiele dla mnie zrobiłeś, ale czasem tak trudno mi to
przyjąć. Czuję się niegodny, bo przecież wydaje mi się, że upadłem już tak nisko, że nigdy nie będzie dobrze.
Teraz patrzę na Ciebie i chcę Ci oddać te myśli, chcę
powstać razem z Tobą, przyjąć Twoje Zbawienie. Nie chcę być
niewolnikiem swojego grzechu, ale żyć wolnością Twojej
miłości. Panie pomóż mi cieszyć się wolnością i miłością którą
mi dajesz. Daj pokazać, że jestem cenny w Twoich oczach.

WIARA I NAWRÓCENIE
Po ośmiu dniach uczniowie znów byli wewnątrz i
Tomasz razem z nimi. Mimo zamkniętych drzwi, Jezus wszedł,
stanął w środku i pozdrowił ich: „Pokój wam”. Następnie rzekł
do Tomasza: „Unieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś też swoją rękę i włóż w mój bok. I przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym”. Tomasz wyznał Mu w odpowiedzi:
„Pan mój i Bóg mój!” (J 20, 26-28)
Czasem jestem jak święty Tomasz. Dajesz mi tyle
znaków, walczysz o mnie, a ja i tak wątpię. Ale on zrobił coś
pięknego. Ustanowił Cię swoim Panem. I ja teraz też chcę
wyznać, że jesteś Panem mojego życia. Mojej pracy i odpoczynku. Mojej przeszłości, teraźniejszości i moich planów na
przyszłość. Ogłaszam Ciebie Panem moich talentów, mojej
rodziny, moich przyjaciół i każdej mojej relacji. Ogłaszam
Ciebie Panem mojego zdrowia, każdej chwili radości, każdej
mojej decyzji i każdego kroku. Ogłaszam Twoje królowanie w
każdej pustce jaką noszę w sercu. Oddaję Ci miejsce na tronie
mojego życia. Nie chcę ja być władcą, ale chcę, abyś Ty przejął
stery. Tomasz uwierzył. Teraz ja Panie w chwili ciszy też chcę
wyznać moją wiarę i ogłosić Twoje panowanie tam, gdzie jeszcze na pierwszym miejscu stawiam siebie.

Na stoliku z przodu położone są długopisy i małe karteczki
(można pobrać wzór z: https://tiny.pl/t6rzh) a przed najświętszym sakramentem położony jest koszyczek

Teraz w chwili ciszy możesz podejść do stolika i na karteczce zapisać swoje osobiste wyznanie wiary, a następnie
złożyć je w koszyczku przed Jezusem. Napisz mu, kim dla
Ciebie jest i ile dla Ciebie znaczy. Nie bój się, nikt nie będzie
tego czytał, to sprawa między Tobą a Nim.

CISZA
Piosenka | O Wyznaniu Wiary
np. Ja wierzę, że to Jezus lub Boże Twa łaska

DUCH ŚWIĘTY
„W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu świąt, Jezus
wstał i zawołał z mocą: „Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije, wierząc we Mnie. Jak mówi Pismo: Z jego
wnętrza popłyną strumienie wody dającej życie”. Powiedział to
zaś o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego”
(J 7, 37-39a)
Ty mnie nie zostawiasz nigdy samego! Jesteś obok i
jesteś wierny! Zostałeś ze mną i we mnie! Jestem teraz Twoim
domem - domem Ducha Świętego. Tego, którego kiedyś tak
pragnąłem, mogę rozdawać, być Twoim źródłem dla tych,
którzy jak ja kiedyś, są Ciebie spragnieni! Wypełniaj mnie
Duchu Święty, dawaj mi nieustannie Twoich owoców: Radości, Miłości, Pokoju, niech one będą nieustannie we mnie
kwitły, spraw, bym potraﬁł korzystać z Twoich darów, bym był
mądry Twoją mądrością, bym mógł radzić Twoją radą, bym
miał męstwo Pana Zastępów! Rozbudzaj we mnie Panie tę
świadomość, że Ty Jesteś!

WSPÓLNOTA
„Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli
we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się. A wszystkich ogarniał lęk, gdyż apostołowie czynili wiele cudów i
znaków. Wszyscy wierzący stanowili jedno i wszystko mieli
wspólne. (…) Codziennie jednomyślnie gromadzili się w świątyni. Łamali chleb po domach, a pokarm przyjmowali z rado-

ścią i prostotą serca. Wielbili Boga, a wszyscy ludzie odnosili
się do nich życzliwie. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych,
którzy mieli być zbawieni.” (Dz 2,42-44;46-47)
Ty Panie działasz nie tylko we mnie. Działasz tak samo
w ludziach wokół mnie. Po mojej prawej i lewej stronie siedzi
mój brat i moja siostra, w których życiu też uczyniłeś cuda. Są
prezentem, który mi stale dajesz, ale co chyba ważniejsze –
zadajesz. Stawiasz w mojej codzienności osoby, które żyją w
Tobie, w których działasz i przy których sprawiasz, że czuję się
jak w rodzinie. Którzy jednocześnie kochają i których ja
kocham. Którzy cieszą się gdy ja się cieszę i pomagają, gdy
jest mi ciężko. Którzy przepełnieni Duchem Świętym są
Twoimi cieniami na ziemi. Bądź uwielbiony w nich. Chciałbym,
żeby cały świat żył w ten sposób, w prostocie, miłości i akceptacji. Sam świata nie zmienię, ale z Tobą wszystko jest możliwe. Proszę, jeśli chcesz posłuż się mną, poślij mnie abyś
przeze mnie „codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli
być zbawieni.”

Piosenka | O Posłaniu
np. Oto ja poślij mnie lub Duch Pański nade mną

ZAKOŃCZENIE
Panie Jezu, dziękuję Ci za ten czas. Za to, że przemieniałeś mnie swoją obecnością i wierzę, że będziesz to robił nieustannie. Dobrze mi z Tobą być. Umacniaj mnie proszę do głoszenia prawdy o Tobie, daj doświadczać każdego dnia Twojej
miłości i nieustannie prowadź po ścieżkach mojego życia.
Jezu bądź uwielbiony!

DEPOZYCJA
Piosenka | Dowolna
np. Oceany lub Nasz Bóg
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