Panie, ucz nas trwać
adoracja

Przykładowe pieśni: Ciebie prosimy… Twej miłości pełni… O Panie mój,
tego dnia… Christe ex audi nos…
Pieśń np.: Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia…

Przed ołtarzem jest ustawione to samo serce, które
było na poprzedniej adoracji. W jego „wnętrzu”
nadal są serduszka, które dzieci przed tygodniem
tam włożyły.
Pieśń np.: Święte imię Jezus…
Chwila ciszy
Pieśń np.: Ty tylko mnie poprowadź…
P: Panie Jezu, przez apostoła Piotra powtarzasz każdemu z nas: Ja jestem
krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a ja w nim, ten
przynosi owoc obfity (J 15,5). Klękamy przed Tobą po raz dziewiąty by
dziękować Ci za dar świętości, wybrania. I by uczyć się adorować Ciebie.
Pieśń np.: Uwielbiam Cię, najcichsza Obecności…
P: Dzisiaj mówisz nam: trwaj! Trwaj we Mnie i trwaj przy tych, których
przyprowadzasz do Mnie, pomagaj im, aby stawali się świętymi. Bez
Ciebie, bez trwania przy Tobie, nie potrafimy tak prawdziwie trwać przy
drugim człowieku.
Pieśń np.: Ty tylko mnie poprowadź…
P: Panie Jezu, ci, których w poprzednim tygodniu, w swoim sercu
przyprowadziliśmy do Ciebie, potrzebują naszej obecności, naszego,
serdecznego, pełnego miłości trwania przy nich, by ich umacniać. Tym
umocnieniem dla nich jest zawsze najpierw modlitwa, później dopiero
działanie. Dlatego teraz chcemy Ciebie, naszego najlepszego Przyjaciela,
prosić za nimi.
Dzieci kolejno czytają swoje modlitwy, które przygotowały na spotkaniu. Po
każdej wszyscy śpiewają wybraną pieśń.

Chwila ciszy
P: Panie Jezu, w tej Nowennie adoracyjnej, tak wiele nas uczyłeś. Mówiłeś
nam w jaki sposób mamy przychodzić do Ciebie i adorować Cię. Pokazałeś
jak iść z adoracji, by trwać przy Tobie i by innych przyprowadzać do Ciebie
i być z nimi. Dzisiaj, gdy kończymy nowennę, chcemy Ci powiedzieć, że
nie kończymy przychodzenia do Ciebie, adorowania Cię. Będziemy nadal
klękać przed Tobą ukrytym w białej Hostii, Wielbić Cię i dziękować Ci,
patrzeć na Ciebie tak, jak Ty na nas patrzysz, z największą miłością,
przyprowadzać Ci innych i prosić o ich umocnienie.
Pieśń np.: Mój Pan żyje…
P: W czasie każdej adoracji uwielbialiśmy Cię nie tylko słowami i
śpiewem. Naszą miłość wyrażaliśmy również znakiem. Dzisiaj tym
znakiem będzie zawierzenie naszych dziecięcych serc Twojemu
Najświętszemu sercu, którym ogarniasz cały świat.
Dzieci wypowiadają wspólnie, głośno Akt zawierzenia. W czasie śpiewu
pieśni, kolejno i powoli, kładą na ołtarzu podpisany przez siebie Akt
zawierzenia i odchodzą na swoje miejsce.
Pieśń np.: Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie…
P: Uwielbiajmy Pana Jezusa w ciszy.

