PANIE NAUCZ MNIE PATRZEĆ
adoracja
Pieśń np.: Dotknij, Panie moich oczu…
Chwila ciszy
P: Panie Jezu, dzisiaj w Twojej Obecności chcemy rozważać słowa Ewangelii w
których uczysz nas patrzeć „oczami wiary”. Ty prosisz nas: patrz! Patrz tak, jak
patrzyli na Dzieciątko złożone w żłobie Maryja i Józef, jak na swojego Mistrza
patrzyli Apostołowie, jak patrzyła na swojego Pana i Nauczyciela, na swojego
najlepszego Przyjaciela Maria Magdalena, jak patrzyli Trzej Królowie, którzy w
maleńkim Dziecięciu rozpoznali Boga, Władcę Wszechświata i złożyli Mu złoto,
kadzidło i mirrę. Ucz nas, nasz najdroższy Nauczycielu, takiego patrzenia. Pomóż
nam patrzeć na Ciebie tak, jak Ty patrzysz na nas.

Chwila ciszy
Pieśń np.: Chlebie najcichszy (refren)
Chwila ciszy
P: W świętej Hostii, na którą patrzymy, obecne jest całe Twoje życie Panie Jezu.
Również czas Twojego narodzenia w betlejemskiej grocie. Rozważając w różańcu
tę tajemnicę Twojego życia, chcemy prosić, aby Maryja i Józef wypraszali nam
takie „oczy wiary”, jakimi oni patrzyli na Ciebie złożonego w żłóbku.
P: Ojcze nasz…
D: (kolejno): Zdrowaś Mario…
P: Chwała Ojcu…
Pieśń np.: Uwielbiajmy Jezusa…

Chwila ciszy
Pieśń np.: Otwórz me oczy…
Chwila ciszy
P: Wiemy, Panie Jezu, że Ty bardzo cieszysz się, że przyszliśmy do Ciebie. Wlej
radość w nasze „oczy wiary”. Naucz nas patrzeć nie tylko oczami, ale też sercem.
Chwila ciszy
Pieśń np.: Dotknij, Panie moich oczu…
Chwila ciszy
P: Naucz nas, Panie Jezu, widzieć Cię „oczami wiary” nie tylko w Najświętszym
Sakramencie, nie tylko w Eucharystii, także w ludziach i w dobrych - radosnych i
trudnych – wydarzeniach, które nas spotykają.
Chwila ciszy
Pieśń np.: Przyjaciela mam…
Chwila ciszy
P: Panie Jezu, Ty wiesz, że nie umiemy trwać w skupieniu, pomóż nam trwać
mimo wszystko, z wiarą, że Tobie wystarcza nasza dobra wola i nasz szczery
wysiłek.

Prowadzący: Czytamy w Ewangelii, że do betlejemskiego żłóbka przyszli Trzej
Królowie. Upadli na twarz i oddali Ci pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali
Ci dary: złoto, kadzidło i mirrę. My nie mamy, Panie Jezu, złota, kadzidła i mirry.
Ale mamy kochające Cię serca, pragnienie, aby Cię adorować i trud naszych
codziennych zajęć. Kończąc naszą adorację chcemy uklęknąć tak blisko Ciebie, jak
to uczynili mędrcy, oddać Ci pokłon i ofiarować Ci to, co mamy – nasze serca,
modlitwę i codzienny wysiłek.
Pieśń np.: Uwielbiajmy Jezusa…
Chwila ciszy
Pieśń np.: Uwielbiajmy Jezusa…
Modlitwa w ciszy (dzieci wychodząc składają pokłon i w ciszy odmawiają swoją
modlitwę ofiarowania)

