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SSIIEEDDEEMM  GGOODDZZIINN  AADDOORRAACCJJII  WW  IINNTTEENNCCJJII  DDUUSSZZ  CCZZYYŚŚĆĆCCOOWWYYCCHH    

    

  

WWpprroowwaaddzzeenniiee  

  

Czym jest nabożeństwo siedmiu godzin adoracji? Jak nim modlić się w kościele? To 

nabożeństwo jest propozycją modlitewnego trwania przed Najświętszym 

Sakramentem w celu zadośćczynienia za zmarłych, którzy poddani oczyszczeniu, 

właśnie dlatego cierpią, że nie mogą jeszcze oglądać Bożego Oblicza w niebie. Nasze 

zapatrzenie się w Eucharystyczne Ciało Bożego Syna ma być także 

zadośćuczynieniem za tych wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za brak 

należnego szacunku do Najświętszego Sakramentu, za znieważanie, a może  

i profanowanie Ciała Pańskiego.  

 

Adoracja nas samych pobudza do pokornego stawania przed Panem, aby  

w promieniach Jego łaski oczyścić swoje serca i napełnić je Jego miłością. Tak więc, 

adorując, wzrastamy duchowo i mamy wówczas większe możliwości  

w obdarowywaniu tych, którzy już nie są w stanie niczego zmienić i bardzo 

dotkliwie odczuwają tę niemożność, licząc na otwarcie naszych miłosiernych serc. 

Wiadomo, że z pustego nikt nic nie zaczerpnie. Dlatego, aby dzielić się tą miłością ze 

zmarłymi, aby pochylać się z miłosierdziem nad ich cierpieniem, potrzebujemy 

Bożych darów. Czytamy o tym w Dzienniczku św. Faustyny. Jezus zwraca się do niej 

z wezwaniem: „Wstępuj często do czyśćca, bo tam Cię potrzebują”. Na co Święta 

odpowiada: „Rozumiem, o Jezu mój, znaczenie tych słów, które mówisz do mnie, ale 

pozwól mi wpierw wstąpić do skarbca miłosierdzia Twego” (Dz 1738).  

 

Siedem godzin adoracji, to propozycja na siedem naszych osobistych, 

indywidualnych spotkań z Jezusem Eucharystycznym albo na siedem modlitewnych 

spotkań parafialnych grup APDC.  

 

Dlaczego siedem? W języku biblijnym cyfra siedem jest symbolem pełni, 

doskonałości - siedem dni stwarzania świata, siedem darów Ducha Świętego, siedem 

sakramentów świętych. Stąd też siedem godzin adoracji, aby jak najpełniej 

zadośćuczyninić za to, co jest przeszkodą w dążeniu do doskonałości dla nas 

żyjących i co uniemożliwia zmarłym poddanym oczyszczeniu radowanie się pełnią 

szczęścia w niebie, czyli za skutki popełnionych grzechów. 
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AAddoorraaccjjaa  II  

  

 

Pieśń na rozpoczęcie adoracji: „O zbawcza Hostio” lub inna. 

  

Boże, Ojcze Przedwieczny przychodzimy do Ciebie, prosząc Cię pokornie                   

o napełnienie nas darami Twojego Ducha, abyśmy w Twoim Synu mogli uwielbiać 

Twoją nieskończoną miłość, jaką obdarzasz wszystkich ludzi. Miłość, która nikogo 

nie pomija, nikogo nie opuszcza; która nas prowadzi w życiu i w śmierci,                      

i w wieczności; która nas oczyszcza, upiększa i uszczęśliwia. 

  

Chwila milczenia - pomodlę się w sercu o łaskę adoracji 

  

Pragniemy Cię uwielbiać, Trójco Przenajświętsza, w intencji tych, którzy nie mogą 

już tak, jak my dzisiaj, przyjść do Ciebie i chłonąć Twoją miłość do swojego serca, bo 

przeszli przez bramę śmierci, bo dla nich czas ziemskiej wędrówki już się zakończył, 

a nieodpokutowane skutki grzechów zatrzymują ich w cierpieniu tęsknoty za 

niebem:  

  

- Bądź uwielbiony Boże nasz Ojcze, który dajesz nam życie, abyśmy Ciebie poznali, 

pokochali i wypełnili Twoją wolę, 

Bądź uwielbiony… 

  

- Bądź uwielbiony Duchu Święty, który nas oświecasz i uświęcasz swoimi łaskami      

i darami, Bądź uwielbiony… 

  

- Bądź uwielbiony Synu Boży, który z woli Ojca stałeś się Człowiekiem                          

i zamieszkałeś pośród nas,  

Bądź uwielbiony… 

 

- Bądź uwielbiony Panie Jezu, który dla naszego Odkupienia umarłeś na krzyżu          

i powróciłeś do życia, pokonując zło, grzech, śmierć i szatana - sprawcę wszelkiego 

zła,  

Bądź uwielbiony… 

  

- Bądź uwielbiony Panie Jezu, który z miłości do człowieka, z miłości do każdego       

z nas, z miłości do nas, stałeś się Chlebem Żywym i pokarmem na życie wieczne, 

Bądź uwielbiony… 

  

- Bądź uwielbiony Panie Jezu, który w miłości miłosiernej przygarniasz każdego 

skruszonego grzesznika i obdarzasz go przebaczeniem, a nam pozwalasz wstawiać 

się za żyjącymi i za zmarłymi,  

Bądź uwielbiony… 
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Pieśń wielbiąca Trójcę Świętą: „Ojcze chwała Tobie” lub inna. 

  

Chwila milczenia - będę uwielbiać Boga w ciszy swego serca 

  

Boże Ojcze Przedwieczny, z ufnością i pokorą zwracamy się do Ciebie, modląc się za 

zmarłych, którzy w bolesnej tęsknocie za Tobą dojrzewają do nieba.  

  

Dziękujmy za łaskę i radość przebywania z Tobą; za radość trwania na adoracji, na 

uwielbieniu, na wpatrywaniu się w Eucharystyczną postać Twojego umiłowanego 

Syna.  

  

Dziękujemy Ci, Boże, że mocą łaski Ducha Świętego możemy zwracać się do Ciebie, 

prosić Cię i przepraszać. Niech ta radość, mocą Twojej łaski, stanie się naszym darem 

dla tych, którzy będąc w czyśćcu już nie mogą modlić się za samych siebie, którzy 

czekają na bezinteresowny dar naszych serc, na modlitewny szept naszych ust, na 

miłosierne pochylenie się nad ich niemocą zmienienia czegokolwiek w swoim życiu  

i nad wypływającym z tej niemocy ogromnym cierpieniem.  

  

Koronka za zmarłych (do omawiania na różańcu): 

  

Na początku:  

Wierzę w Boga..., Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu… 

  

Na dużych paciorkach: 

Boże Miłości i Miłosierdzia, ofiaruję Ci Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Syna 

Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, łącząc z nią modlitwę i ofiarę życia 

mojego. 

  

Na małych paciorkach: 

Miłosierna miłości Boga mojego,  

przyjmij zmarłych do Królestwa swego (10 razy). 

  

Na zakończenie: Wieczny odpoczynek... (3 razy) 

  

Akt ofiarowania:  

Panie Jezu Odkupicielu świata, w zjednoczeniu z Twoją Ofiarą Krzyżową, 

uobecnianą w każdej Eucharystii, ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu, przez ręce Matki 

Miłosierdzia, wszystkie wartości zadośćuczynne moich modlitw i uczynków, 

radości, trudów i cierpień w intencji zmarłych cierpiących w czyśćcu, prosząc Cię  

o przyspieszenie ich wejścia do chwały nieba, gdzie będą cię chwalić i błogosławić na 

wieki. Amen. 

  

Pieśń na zakończenie adoracji: „Wielbię Ciebie” lub inna. 
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AAddoorraaccjjaa  IIII  

 

  

Pieśń: „Upadnij na kolana” lub inna 

  

Boże, Ojcze Przedwieczny, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojcze nasz..., 

upadamy na kolana przed wielkim majestatem Twojej świętości, wiedząc zarazem, 

że jesteś Bogiem miłości, miłosierdzia i dobroci. Zbliżamy się do Ciebie z ufnością 

dziecka, prosząc pokornie, aby nasze serca zwróciły się całkowicie ku Tobie w aktach 

adoracji, uwielbienia i dziękczynienia, a także w aktach żalu, skruchy i prośby  

w intencji zmarłych cierpiących  w czyśćcu.  

  

Chwila milczenia - zwrócę się do Boga ze szczerą i żarliwą prośbą o łaskę modlitwy, 

która będzie Jemu miła, o łaskę skupienia,  o łaskę otwarcia na tchnienia Bożego 

Ducha... 

  

Pieśń (kanon): „Adoramus Te Domine” lub inna adoracyjna 

  

Chwila milczenia - pozwolę mojej duszy śpiewać Bogu w głębi serca, śpiewać  

w ciszy pieśń tęsknoty i miłości, powtarzając modlitewne wezwania, którymi 

zapragnę ulżyć zmarłym w ich bolesnej tęsknocie za niebem… 

To Twoja miłość, Twoja łaska, dobry Ojcze, czyni wrażliwymi nasze słabe, ludzkie 

serca, na cierpienia, których oko ludzkie nie jest w stanie dostrzec, na cierpienia po 

tamtej stronie życia, cierpienia, w których pogrążone są dusze zmarłych poddanych 

oczyszczeniu. Pobudzasz nas do modlitwy i ofiary za nich, bo ich miłujesz miłością 

miłosierną i nieskończoną, bo pragniesz, aby jak najszybciej wypłacili się Twojej 

Boskiej sprawiedliwości, znajdując wieczny pokój i radość w bliskości z Tobą.  

  

Psalm 129 (recytacja lub śpiew) 

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, * 

Panie, wysłuchaj głosu mego. 

Nachyl swe ucho * 

na głos mojego błagania. 

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * 

Panie, któż się ostoi? 

Ale Ty udzielasz przebaczenia, * 

aby Ci ze czcią służono. 

Pokładam nadzieję w Panu, † 

dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, * 

dusza moja oczekuje Pana. 

Bardziej niż strażnicy poranka * 

niech Izrael wygląda Pana. 

U Pana jest bowiem łaska, * 

u Niego obfite odkupienie. 



 

St
ro

n
a5

 

On odkupi Izraela * 

ze wszystkich jego grzechów. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

 i Duchowi Świętemu 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

  

Najłaskawszy Boże, Stwórco nasz i Panie, rozpal płomień duchowej radości  

w naszych sercach, niech nas ogarnie żar miłości, niech rozpromieni nasze dusze 

wdzięcznością, że oto my - żyjący na ziemi - możemy dotykać nieba, trwając przed 

Najświętszym Sakramentem i wpatrując się w Oblicze Boga ukrytego  

w Eucharystycznym Ciele Chrystusa, w niepozornej odrobinie przebóstwionego 

Chleba, w tej kruchej, białej Hostii, skrywającej niezmierzone zdroje błogosławieństw 

Twoich dla całego świata.  

Pozwól nam, o dobry nasz Ojcze, przylgnąć duchowo do Twojego Boskiego Serca 

gorejącego miłością do każdego człowieka i błagać Cię, abyś przyjął te akty naszej 

adoracji w intencji konających, aby otworzyli się na dar Twojego miłosierdzia  

i przebaczenia oraz w intencji zmarłych, którzy cierpią duchowe męki z powodu 

nieoglądania Ciebie.  

  

Koronka za konających i zmarłych:  

  

Na początku:  

Wierzę w Boga..., Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...,  

Chwała Ojcu… 

  

Na dużych paciorkach: 

Boże mój, ofiaruję Ci w intencji konających i zmarłych wszystkie akty miłości, 

którymi Serce Jezusa cześć Ci oddawało, będąc na ziemi w tej godzinie (1 raz) 

  

Na małych paciorkach: 

O, mój Jezu, miłosierdzia dla nas, dla konających i dla zmarłych w czyśćcu 

cierpiących (10 razy) 

  

Na zakończenie: Wieczny odpoczynek... (3 razy) 

  

Modlitwa: 

Miłosierny Boże, usłysz nasze prośby i błagania, które do Ciebie zanosimy w intencji 

zmarłych cierpiących w czyśćcu. Wspomnij, o dobry Ojcze, na miłość Twoją, którą 

ukochałeś wszystkich ludzi i na zasługi Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który ich 

swoją najdroższą Krwią odkupił. Wybaw zmarłych z więzienia czyśćcowego  

i wprowadź ich do chwały Twojej. Amen.  

  

Pieśń: „Liczę na Ciebie Ojcze”. 
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 AAddoorraaccjjaa  IIIIII  

 

 

Pieśń: „Jezus jest tu” 

  

Boże, Ojcze Przedwieczny, który sprawiłeś tchnieniem Ducha Świętego, że w łonie 

Dziewicy Maryi odwieczne Słowo stało się Ciałem i na zawsze zamieszkało wśród 

nas pozostając w białej Hostii Eucharystycznego Chleba, prosimy Cię pokornie  

o ducha adoracji Twojego umiłowanego Syna.  

 

Prosimy Cię o tę łaskę, aby ponownie obudziło się w nas pragnie uwielbiania 

naszego Pana i Odkupiciela, bo tylko On jest godzien największej czci i chwały. 

Pragnienie dziękczynienia za każdą kroplę Jego Najdroższej Krwi przelaną dla 

naszego zbawienia. Pragnienie przebłagania za to, że nasze serca tak często ulegają 

słabościom, szukając innych obiektów adoracji i raniąc tym samym Twoją - Ojcze - 

miłość, która objawiła się w paschalnej Ofierze Chrystusa.  

  

Prosimy Cię, Boże, o dar trwania na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem,  

o dar adoracji z Matką Odkupiciela, Matką Miłosierdzia, Ucieczką Grzeszników, 

Wspomożycielką Wiernych i Pocieszycielką Strapionych, abyśmy umocnieni Jej 

orędownictwem u Twojego Syna, mogli tym skuteczniej przyjść z pomocą zmarłym 

cierpiącym w czyśćcu. 

  

Chwila milczenia - teraz w ciszy, z gorliwością na jaką mnie stać, poproszę o łaskę 

skupienia i szczerego otwarcia na Boże działanie w moim sercu na wzór Maryi 

Dziewicy gotowej podjąć każde Boże wezwanie do ofiary, aby wszyscy mieli życie...  

  

Pieśń: „Uczyńcie, co wam mówi Syn” 

  

 - Panie Jezu, Synu Boży, bądź uwielbiony w Miłości Ojca, która uczyniła Cię 

Człowiekiem, aby każdy człowiek mógł stać się dzieckiem Bożym, Bądź uwielbiony… 

  

 - Panie Jezu, Synu Maryi Dziewicy, bądź uwielbiony w Mocy Ducha Świętego, która 

poprzez Wcielenie uczyniła Cię naszym Bratem, Bądź uwielbiony… 

  

 - Panie Jezu, Chlebie Żywy, bądź uwielbiony w Dobroci Ojca, która uczyniła Cię dla 

nas Pokarmem na życie wieczne, Bądź uwielbiony...  

  

Pieśń: „Magnificat”- Pieśń Maryi z Liturgii Godzin lub kanon: „Magnificat, 

magnificat, magnificat anima mea Dominum. Magnificat, magnificat, magnificat 

anima mea”. 

  

Chwila ciszy - poproszę w sercu Matkę Bożą, abyśmy wielbiąc Jej Syna użyczyli 

naszego serca zmarłym cierpiącym w czyśćcu, zanurzając ich w zdrojach łask, które 
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Ona nam wyprasza swoją Matczyną miłością. Wszystkie dusze czyśćcowe to Jej 

umiłowane dzieci, które Ona pragnie jak najszybciej uwolnić z cierpienia. 

 

 - Panie Jezu, odwieczne Słowo Ojca, dziękujemy Ci za dar Dobrej Nowiny  

o zbawieniu, Dziękujemy Ci Jezu 

  

 - Panie Jezu, Winny Krzewie, dziękujemy Ci za dar Kościoła i wszystkich 

Sakramentów Świętych, Dziękujemy Ci Jezu... 

  

 - Panie Jezu, Synu Maryi Niepokalanej, dziękujemy Ci za dar Matki, która nikogo 

nie opuszcza i nikim nie gardzi, Dziękujemy Ci Jezu… 

  

Pieśń: „Matko Odkupiciela” 

  

Boże miłosierny, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wejrzyj łaskawie na tych ludzi, którzy 

pobłądziwszy w ziemskim życiu, nie zdążyli odpokutować za uczynione zło i z tego 

powodu po przejściu do wieczności nie mogą jeszcze spocząć w Twoim Boskim 

Sercu.  

  

Jeżeli zechcesz tylko, najukochańszy Ojcze, przyjąć nasze pokorne błaganie w ich 

intencji, jeżeli uznasz nasz skromny dar trwania na adoracji jako miły Tobie, 

prosimy, aby to, co z Twojej łaski ubogaciło nasze serca, stało się też przebłaganiem 

za doczesne przewinienia zmarłych cierpiących w czyśćcu. 

  

Spraw, prosimy, abyśmy doświadczając tej głębokiej, duchowej radości płynącej  

z daru naszego ziemskiego życia, w którym dzięki Twojej łaskawości i przebaczającej 

miłości, Najlepszy Ojcze, możemy tak wiele jeszcze godzin poświęcić na modlitwę 

do Ciebie i na czynienie dobra; tak wiele możemy zmienić na lepsze: możemy 

odrywać się od grzechu i wciąż na nowo jednać się z Tobą, Ojcem Miłosierdzia,  

w sakramencie spowiedzi świętej; możemy karmić się Ciałem Twojego Syna, i mocą 

tego Boskiego Pokarmu podejmować drogę nieustannego nawracania; możemy 

jeszcze wiele razy przebaczać bliźnim i prosić ich o przebaczenie; spraw więc, 

prosimy Cię, Boże, abyśmy nigdy nie zapomnieli, o tych, dla których ten czas już się 

zakończył, a śmierć zastała ich nieprzygotowanych na spotkanie z Tobą.  

  

Prosimy Cię, Ojcze nasz, przez wstawiennictwo Najświętszej Matki Miłosierdzia, aby 

nasze serca wzrokiem wiary dostrzegały cierpienia zmarłych poddanych 

oczyszczeniu i z hojnością otwierały się na świadczenie im miłosierdzia przez 

żarliwe modlitwy, wytrwałe posty i częste jałmużny. 

  

Pieśń: „Matko, która nas znasz” 
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Koronka za zmarłych 

  

Na początku: 

Wierzę w Boga..., Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...,  

  

Zamiast Ojcze nasz: 

Boże, Ojcze Przedwieczny, Ty jesteś Miłością, Ty jesteś Łaskawością, Ty jesteś jedyną 

Nadzieją naszą. Ofiaruję Ci, w intencji zmarłych, Najświętszą Krew Jezusa i 

cierpienia Jego Bolesnej Matki, błagając o miłosierdzie Twoje (1 raz). 

  

Zamiast Zdrowaś Maryjo: 

Jezu, Maryjo, kocham Was. Ratujcie dusze w czyśćcu cierpiące  (10 razy). 

  

Na zakończenie:  

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen (3 razy). 

  

Módlmy się: 

Boże, Ojcze nieskończenie dobry, prosimy Cię, przyjmij w swoim miłosierdziu to 

nasze adoracyjne trwanie na modlitwie z Najświętszą Matką Twojego jedynego 

Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa, w intencji zmarłych cierpiących w czyśćcu i 

spraw, aby oderwani od wszystkich więzów ziemskiego życia, mogli doświadczać  

uszczęśliwiającej radości i pełnej wolności umiłowanych dzieci Twoich w niebie . 

Amen.  

  

Pieśń na zakończenie:: „Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia” 

  

 

AAddoorraaccjjaa  IIVV  

 

  

Pieśń na rozpoczęcie adoracji: Zbliżam się w pokorze... 

  

Boże, Ojcze Przedwieczny, przynagleni wezwaniem Twojego umiłowanego Syna: 

„Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę”, przychodzimy do świątyni, aby całym 

sercem przylgnąć do Ciebie, nasz Ojcze, w Najświętszym Sercu Jezusa. Ojcze 

miłosierdzia pragniemy prosić Cię o łaskę wewnętrznego wyciszenia, uspokojenia 

myśli, prosić także o łaskę otwarcia na działanie Twojego Ducha, bez którego 

pomocy nie jesteśmy w stanie nawet wyznać naszej wiary, a co dopiero otworzyć się 

na realną i żywą obecność Twoją w Synu i w Duchu Świętym.  

  

Chwila milczenia - poproszę w sercu o dar adoracji, poproszę własnymi słowami, 

najprościej jak potrafię - poproszę tak, jak dziecko prosi matkę czy ojca o pokarm,  

o czułość, o bliskość... 
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Prosimy Cię Boże, abyś w dobroci swojej przyjął naszą modlitwę jako 

zadośćuczynienie za zmarłych cierpiących w czyśćcu, o których bł. Honorat 

Koźmiński napisał, że są podobni do ewangelicznego paralityka czekającego długie 

lata przy sadzawce na kogoś, kto pomógłby mu zanurzyć się w uzdrawiającej 

wodzie. Dusze czyśćcowe nieraz bardzo długo cierpią zanim ktoś ulituje się nad ich 

stanem i ulży im zaniesioną do Ciebie, dobry Boże, modlitwą czy ofiarowanym w ich 

intencji dobrym uczynkiem.  

  

Pieśń żałobna: Boże Sędzio sprawiedliwy … 

  

Błogosławiony Honorat, który z miłości do Ciebie, najukochańszy Ojcze, i z miłości 

do dusz czyśćcowych starał się wszelkimi możliwymi sposobami nieść pomoc 

zmarłym poddanym oczyszczeniu, podkreślał w swoich pismach, że „Ludzie tracąc 

drogie osoby, często nie zwracają uwagi na to, że Bóg zabierając je z tej ziemi 

zostawia je najczęściej zatrzymane i jakby rozciągnięte na drodze do nieba, dla 

niespłaconych długów sprawiedliwości, i że one nie mogą dowlec się tam bez 

pomocy żyjących. […] Ludzie chodzą nawet około cmentarzy i pogrzebów, nic 

jednak im nie przypomina potrzeby niesienia zmarłym ulgi. Tymczasem jakaż to 

wielka radość dla tych dusz i jak pożądana, kiedy wchodzą do nieba. Każda godzina 

ulgi jest dla nich łaską, o której nigdy nie zapomną tym, co im to wyjednają”. 

  

Chwila milczenia… - w głębi serca powtarzaj powoli modlitewne wezwania za 

zmarłych: „Okaż im Panie miłosierdzie swoje i daj im wieczne zbawienie”; „O mój 

Jezu! Miłosierdzia!”; „Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista 

niechaj im świeci”…  

Pozwól swojemu sercu zanurzonemu w Bożej obecności, duchowo zbliżyć się do 

tych cierpiących dusz, spróbuj odczuć we własnej duszy ich bolesną tęsknotę za 

Bogiem Miłością, za niebem… 

  

Pieśń: Boże, mój Boże, szukam Ciebie… lub recytacja: Psalm 63, 1-9 

  

Prosząc o w czasie tej adoracji o zmiłowanie nad duszami czyśćcowymi pragniemy 

modlić się Koronką, którą o Boże miłosierdzie błagał bł. Honorat Koźmiński: 

  

Na początku:  

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo 

zgrzeszyłem: myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja 

bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, 

wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry o modlitwę za mnie do Pana 

Boga naszego.  

  

Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze,  

i na wieki wieków. Amen. (1 raz) 
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Zdrowaś Maryjo... (3 razy) 

  

Zamiast Ojcze nasz:  

O Jezu Zbawco świata, któremu jedna rzecz tylko jest niepodobna, abyś się nie miał 

zlitować nad nędznymi, wysłuchaj nas. 

 

Zamiast Zdrowaś Maryjo: 

O, mój Jezu! Miłosierdzia! (10 razy) 

  

Na zakończenie:  

O, Matko Przenajświętsza! Wyryj głęboko w moim sercu Rany Ukrzyżowanego 

Jezusa.  

  

Pieśń: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś 

współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. (3 razy) 

  

Panie, Boże nasz, każda dusza wyprowadzona z czyśćca to większa chwała Twoja  

w niebie . Pragniemy więc z wielką gorliwością zabiegać o nieustanne powiększanie 

Twojej chwały, adorując dzisiaj Najświętszy Sakrament, wpatrując się w Najświętsze 

Oblicze Twojego Syna i wielbiąc Ciebie, Boże, w tajemnicy naszego Odkupienia. 

Tylko przez to, że z Twojej woli Jezus umarł za nas i zmartwychwstał, możemy 

wstawiać się za naszymi bliźnimi, wierząc, że miły w Twoich oczach, miłosierny 

Ojcze, jest dar naszych serc kochających Ciebie i wdzięcznych za łaskę zbawienia.  

  

Bł. Ojciec Honorat, wielki czciciel Bożego miłosierdzia, który żarliwie propagował 

kult Najświętszego Serca oraz Oblicza   Jezusowego, przypominał, że „Kościół 

katolicki w pokorze ducha wierzy żywo, że jest czyściec, czyli miejsce 

zadośćuczynienia; wierzy, że z Bogiem Najświętszym nic skażonego obcować nie 

może; a z drugiej strony silnie wierzy, że Bóg miłosierny nie odrzuca na zawsze tego, 

co oczyszczonym być jeszcze może. Kościół mocno wierzy w czyściec, gdzie dusze 

oczyszczają się ze swoich skaz i długów niespłaconych pokutą na ziemi. […] 

Potrzeba zatem ludzi, którzy by się zbierali w duchu tej wiary Kościoła i według Jego 

nauki i zostawali w ciągłej łączności ze zmarłymi, lecz opartej na Świętych 

Obcowaniu, aby ratować dusze w czyśćcu cierpiące”.  

  

Boże, Ojcze Przedwieczny, ożywieni wiarą Kościoła, wezwani pragnieniem niesienia 

pomocy zmarłym cierpiącym w czyśćcu, zebraliśmy się, aby trwać na adoracji 

Eucharystycznego Chleba i dzięki Twojej łasce, zanurzać dusze czyśćcowe  

w uszczęśliwiającej chwale wiecznej obecności Bożego Baranka. Niech będzie im 

dane wyzwolenie z oczyszczających cierpień, pokornie Cię Boże o to prosimy, ufając 

w nieskończone miłosierdzie Twoje wobec żyjących i zmarłych. 

  

Pieśń: Nasze plany i nadzieje… 
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Koronka za zmarłych 

  

Na początku: 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...,  

  

Zamiast Ojcze nasz: 

Wielbimy Cię Panie Jezu Chryste tu i we wszystkich kościołach Twoich, które są na 

całym świecie i prosimy Ciebie, abyś przez Krzyż i Mękę swoją dusze zmarłych 

oczyścić raczył. (1 raz). 

  

Zamiast Zdrowaś Maryjo: 

Okaż im Panie miłosierdzie swoje. I daj im wieczne zbawienie. (10 razy). 

  

Na zakończenie koronki:  

Dobry Jezu, a nasz Panie. Daj im wieczne spoczywanie. (3 razy). 

  

Ofiarowanie za zmarłych cierpiących w czyśćcu: 

  

Boże, Ojcze miłosierdzia i wszelkiej pociechy, w zjednoczeniu z Ofiarą Krzyżową 

Twojego najmilszego Syna, przez ręce Matki Miłosierdzia i wstawiennictwo 

wszystkich Świętych Twoich ofiaruję Tobie, wszelkie wartości zadośćuczynne moich 

modlitw w intencji zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby obmyci w zdrojach Twojego 

miłosierdzia, jak najszybciej dostąpili łaski trwania z Tobą w wiekuistej szczęśliwości 

w niebie. Amen.  

  

Pieśń żałobna: Racz wiekuiste dać odpoczywanie… 

  

 

AAddoorraaccjjaa  VV  

 

  

Pieśń na rozpoczęcie adoracji: „O zbawcza Hostio” lub inna 

  

Panie, Jezu Chryste, stajemy w Twojej obecności, aby Cię uwielbiać i dziękować, że 

zostałeś z nami i dla nas w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Ośmieleni Twoim  

wezwaniem: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście” 

zbliżamy się do Ciebie prosząc, za zmarłymi cierpiącymi w czyśćcu, których 

przygniata ciężar niedopełnionej pokuty za ziemskie przewinienia.  

  

Prosimy Cię, aby mogli oni zaczerpnąć z duchowego skarbca Kościoła i dzięki 

Twojemu miłosierdziu doświadczyć pokrzepienia oraz ulgi w cierpieniu.  

  

Chwila milczenia:  

Poproszę w ciszy swojego serca o dar modlitwy, o skupienie, o łaskę adoracji… 
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Panie Jezu, Ty powiedziałeś do siostry zmarłego Łazarza: „Ja jestem 

zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie, nawet jeśliby umarł, będzie żył.” 

(J 11, 25-26). Ufając Twoim słowom prosimy Cię o wieczne szczęście dla wszystkich 

wiernych zmarłych poddanych oczyszczeniu. Niech ich ogarnie Twoja łaska  

i doprowadzi do bram nieba. 

 

Pieśń: „Jak brzask rozprasza nocy mrok” lub inna 

  

Panie Jezu, Ty zapewniłeś nas, że gdy dwaj albo trzej zbierają się w Twoje imię, Ty 

jesteś z nimi i gdy zgodnie o coś poproszą, otrzymają to od Twojego Ojca, który jest 

w niebie. Dlatego z wielką ufnością prosimy: 

Okaż im Panie miłosierdzie swoje  

  

- Obmyj w Twojej Najświętszej Krwi dusze wiernych zmarłych, aby mogli 

odpoczywać w wiecznym pokoju 

Okaż im Panie miłosierdzie swoje  

  

- Oczyść ich serca splamione grzechami, aby mogli oglądać Ojca w niebie 

Okaż im Panie miłosierdzie swoje  

  

- Ulecz ich grzechowe rany, aby znaleźli ukojenie w bólu 

Okaż im Panie miłosierdzie swoje  

  

- Przebacz im wszelkie niewierności ziemskiego życia, aby doświadczali wiecznego 

szczęścia trwania przy Tobie 

Okaż im Panie miłosierdzie swoje  

  

- Zmiłuj się nad nimi, aby dopełniwszy swego oczyszczenia mieli udział w chwale 

Twojego zmartwychwstania 

Okaż im Panie miłosierdzie swoje  

  

Chwila milczenia: 

Wpatrując się w Najświętszą Hostię, podziękuję Jezusowi za dar świętych 

obcowania, dzięki któremu możemy wstawiać się do Boga za zmarłymi cierpiącymi 

w czyśćcu i doświadczać modlitewnej wdzięczności z ich strony. 

  

Pieśń: „Podnieś ich Jezu i prowadź do Ojca. (2x) Zanurz ich w wodzie Jego 

miłosierdzia. Amen. Amen.” (2x)  

  

 Panie Jezu, adorując Ciebie w Najświętszym Sakramencie, rozważamy wielkie cuda, 

które zdziałałeś na ziemi. Ty wskrzesiłeś Łazarza, młodzieńca z Nain i córkę Jaira. Ty 

jesteś Panem życia  i śmierci. Ty zwyciężyłeś grzech i pokonałeś szatana. Niech 

Twoja nieskończona dobroć ogarnie także zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby 
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mogli zanurzyć się w ożywczym zdroju Twojej zbawczej łaski i dostąpić pełnego 

zjednoczenia z Tobą w miłości Ojca. 

  

Różaniec za zmarłych - Tajemnice chwalebne 

  

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

Dziękując Bogu za dzieło Odkupienia dokonane przez mękę, śmierć i chwalebne 

zmartwychwstanie Jego Syna, módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby 

dostąpili pełni radości życia wiecznego. 

  

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

Dziękując Bogu za obietnicę mieszkania w niebie dla każdego wierzącego  

w Chrystusa Pana, módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby jak 

najszybciej mogli zająć przygotowane dla nich miejsce w domu Ojca. 

  

3. Zesłanie Ducha Świętego 

Dziękując Bogu za dar Ducha Świętego, który nieustannie przypomina Dobrą 

Nowinę o królestwie, módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby 

doświadczyli uszczęśliwiającego  oglądaniem Oblicza Króla królów i Pana panów.  

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

Dziękując Bogu za nadzieję radości nieba dla wszystkich miłujących Go na wzór 

Maryi Dziewicy, módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby orędownictwo 

Matki Zbawiciela otworzyło przed nimi bramy raju. 

  

5. Ukoronowanie  Maryi na Królową nieba i ziemi 

Dziękując Bogu za wywyższenie Maryi do godności Matki Syna Bożego oraz 

Królowej nieba i ziemi, módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby otoczeni 

Jej matczyną miłością dostąpili wszelkich radości płynących z daru Bożego 

dziecięctwa.  

  

Pod Twoją obronę… 

  

Modlitwa: 

Panie Jezu ukryty w Najświętszym Sakramencie wielbimy Ciebie i adorujemy 

radując się Twoją rzeczywistą obecnością. Dziękujemy za łaskę wiary i modlitwy. 

Dziękujemy za Twoje dary, którymi napełniłeś dzisiaj nasze serca. Spraw, prosimy, 

aby nasza modlitwa, mocą Twojego nieskończonego miłosierdzia, przyczyniła się do 

skrócenia cierpień zmarłych poddanych oczyszczeniu. Niech zaznają już radości 

wiecznego odpoczynku w niebie, gdzie Ty, wraz z Ojcem i Duchem Świętym, żyjesz 

i królujesz, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

  

Pieśń: O Jezu w Hostii utajony… lub inna. 
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Pieśń: Jezus jest tu... 

  

Panie i Boże nasz przychodzimy do Ciebie w duchu wiary i miłości, aby wielbić 

Twoje święte Imię. Chcemy wpatrywać się w Najświętszy Sakrament dziękując za 

dar Eucharystii - za Ciało i Krew Twojego Syna, którymi nas karmisz każdego dnia.  

  

Pragniemy trwać na tej adoracji ze świętymi i błogosławionymi, abyśmy wsparci ich 

wstawiennictwem mogli tym skuteczniej  przyjść z pomocą zmarłym cierpiącym  

w czyśćcu.  

  

Pieśń: Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw... 

  

Panie Jezu, który z miłości do nas wszystkich przyjąłeś mękę i śmierć krzyżową, 

dziękujemy Ci, że przez świadectwa swoich świętych pragniesz przekonać nas jak 

bardzo Ci zależy na wyzwoleniu zmarłych z oczyszczającego cierpienia. Dziękujemy 

Ci, że pozwoliłeś św. Faustynie zobaczyć czyściec, aby uwrażliwić nasze serca na 

cierpienia zmarłych poddanych oczyszczeniu. Każdy z nas ma możliwość 

realizowania Twojego polecenia, które Święta zapisała w Dzienniczku:  

„Dziś sprowadź mi dusze które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści 

miłosierdzia mojego, niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie 

te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości;  

w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie 

odpusty i ofiaruj za nie… O gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za 

nie jałmużny ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości”.  

  

Pieśń: Jezu ufam Tobie... 

  

Każda modlitwa pomaga zmarłym jeżeli zanoszona jest do Ciebie, Panie Jezu, 

sercem czystym, wolnym od śmiertelnego grzechu. Ufamy więc, że to nasze 

adoracyjne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem przyniesie im ulgę w tej 

bolesnej tęsknocie za oglądaniem Twojego Oblicza. 

  

Koronka do Miłosierdzia Bożego (śpiewana lub recytowana) 

  

Bł. Katarzyna Emmerich często ubolewała nad powszechną obojętnością ludzkich 

serc na cierpienia zmarłych: „To smutne - mówiła - jak mało teraz pomaga się 

duszom w czyśćcu cierpiącym. Ich położenie jest przecież niezwykle ciężkie, bo same 

już w niczym nie mogą sobie pomóc. A kiedy ktoś się za nie modli, podejmuje ofiarę 

w ich intencji i daje jałmużnę, to natychmiast im pomaga. Są wtedy tak radosne  

i szczęśliwe, jak omdlewający z pragnienia, któremu poda się chłodny napój (…). 

Ach jak bardzo one (potrzebują pomocy). Wiedzą, że żadna dobra myśl, żadne 
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szczere pragnienie żyjących nie jest bezużyteczne i mogłoby im pomóc, a tymczasem 

tak niewielu troszczy się o nie! Kapłan, który pobożnie odmawia swój brewiarz  

w intencji naprawy zaniedbań, za które dusze muszą jeszcze pokutować w czyśćcu, 

może je niewiarygodnie wręcz pocieszyć. Moc kapłańskiego błogosławieństwa 

przenika aż do czyśćca i jak rosa   z niebios orzeźwia dusze, dla których (ten kapłan) 

z wiarą je przeznacza. W moim życiu Bóg często dawał mi łaskę widzenia, jak liczne 

dusze z niesłychaną radością opuszczały czyściec i wstępowały do nieba”.  

 

Pieśń: Racz wiekuiste dać odpoczywanie... 

  

Św. Mechtylda z Magdeburga podkreślała, że każdy dobry człowiek powinien mieć 

troje duchowych dzieci, za które ma się modlić. Pierwsze dziecko to biedni 

grzesznicy, drugie to dusze czyśćcowe, trzecie to niedoskonałe osoby duchowne. 

Ona sama też modliła się za tę trójkę dzieci w potrzebie. O duszach czyśćcowych 

pisała: „Kiedy modlę się za nie i patrzę na ich przeróżne udręki i gorycz pragnienia, 

jakie cierpią za każdy grzech w odrębny sposób, wtedy odczuwam matczyne boleści. 

Jednak cieszę się, że cierpią one sprawiedliwą karę za swoje grzechy na chwałę Bożą. 

Znoszą one swe kary z wielką cierpliwością, bo jawnie widzą przed sobą całą swoją 

winę. Znoszą swe udręczenie z wewnętrzną mądrością i napełniają się w swym 

wnętrzu wielkim utrapieniem. By to dziecko jak najprędzej odzyskało zdrowie, 

matka musi być wierna, bardzo miłosierna”.  

  

Rozważając w głębi serca słowa Świętej prosimy Cię Panie Jezu o wierność  

i gorliwość w niesieniu pomocy duszom czyśćcowym. Prosimy o nieustanną pamięć 

o nich, o wykorzystywanie wszystkich okazji, aby modlitwą, dobrym uczynkiem czy 

umartwieniem przybliżać zmarłych do nieba.  

  

Pieśń: Dobry Jezu, a nasz Panie... 

  

Ktoś powiedział, że na drugą stronę życia zabierzemy tylko to, co oddaliśmy innym. 

To będzie nasz skarb, gdyż zostanie pomnożony Bożą hojnością. Naszemu Panu, 

który sam jest Miłosierdziem, podoba się, gdy człowiek wobec swoich bliźnich 

naśladuje Jego bezinteresowną i współczującą miłość.   

  

Święta Gertruda z Helfty ofiarowała Bogu za duszę pewnego zmarłego wszystkie 

dobre uczynki, które Pan raczył kiedykolwiek spełnić w niej i przez nią. Ujrzała 

wówczas, że są one ofiarowane przed tronem Boskiego majestatu niby różne 

podarki. Pan i wszyscy święci zdawali się znajdować w tym przedziwną radość. Pan 

przyciągnął je ku sobie bardzo łaskawie, jakby się cieszył, że ma coś, co może rozdać 

potrzebującym, którzy przez własne czyny nie zasłużyli na dobrodziejstwa. 

Zobaczyła następnie, że Pan do każdego z tych czynów sobie ofiarowanych dodaje 

coś ze swej szczodrej dobroci i podaje jej, aby za swą dobrą wolę odebrała je 

zwielokrotnione i zachowała jako wieczną nagrodę. Zrozumiała dzięki temu, że 

człowiek nie traci, lecz wiele zyskuje wspomagając innych z miłości.  
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Pieśń: Boże w dobroci nigdy nie przebrany... 

  

Modlitwa za zmarłych do świętych Pańskich: 

  

Wszyscy święci, którzy po zakończeniu ziemskiego pielgrzymowania cieszycie się 

już , wiecznym szczęściem oglądania i uwielbiania Boga; dzięki Chrystusowi, który 

jest źródłem wszelkiej łaski i życia, możemy z wami łączyć się we wspólnocie 

świętych obcowania i uciekać się do waszych modlitw i wstawiennictwa. Wy lepiej  

i pełniej niż my znacie cierpienia i udręki braci i sióstr pozostających w stanie 

oczyszczenia. Znajdując się blisko przy Panu, przez Niego, z Nim i w Nim, 

wstawiajcie się za nimi do Ojca i ofiarujcie Mu zasługi, które przez Jezusa zdobyliście 

na ziemi. Niech wasze wstawiennictwo przyspieszy ich pełne wyzwolenie  

i dołączenie do Kościoła chwalebnego, by wspólnie z wami w radosnym uniesieniu 

wielbić Boży Majestat jedną pieśnią chwały. Amen. 

  

Pieśń na zakończenie adoracji: Tam w niebie ojczyzna jest ma... 

 

 

AAddoorraaccjjaa  VVIIII  

    

  

Pieśń na rozpoczęcie adoracji: „O zbawcza Hostio” lub inna 

  

Boże, nasz Ojcze, niech nas ogarnie Twoja łaska, abyśmy napełnieni światłem 

Twojego Ducha mogli zostawić wszystkie tak ważne sprawy codzienności, 

zatrzymać się w pędzie dnia, oderwać od absorbujących wiadomości i telefonów….  

Spraw, prosimy, Panie Jezu, abyśmy wolni od otaczającego nas zewnętrznego  

i wewnętrznego hałasu świata byli zdolni do adorowania Ciebie ukrytego  

w Najświętszym Sakramencie…  

  

Panie Jezu, pozostając z nami w postaci Eucharystycznego Chleba, obejmujesz swoją 

miłosierną miłością zarówno żyjących, jak  i zmarłych, prosimy Cię więc, aby ten 

czas naszego trwania na modlitwie adoracyjnej stał się także darem dla zmarłych 

cierpiących w czyśćcu; aby uwolnieni z pozostałości ziemskich przywiązań, mogli 

dostąpić uszczęśliwiającego zjednoczenia z Tobą w chwale nieba.   

  

Chwila milczenia: Poproszę w głębi swojego serca o łaskę wyciszenia i skupienia,  

o łaskę adoracji… 

  

Pieśń: „O Jezu, cichy i pokorny...”  

  

Panie Jezu, klęcząc przed Tobą w tej świątyni, uświadamiamy sobie jak wielką łaską 

jest czas ziemskiego życia, w którym każdego dnia mamy tyle okazji, aby zmieniać 
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się na lepsze, aby zrywać z tym, co nas od Ciebie oddziela, aby we łzach żalu  

i skruchy prosić o Twoje przebaczenie, wiedząc, że nigdy nam go nie odmówisz…  

 

Dopóki żyjemy zawsze mamy szansę na więcej dobra w naszym życiu, na więcej 

miłości do Boga i do ludzi, na więcej miłosierdzia wobec innych. Po śmierci każda 

niewykorzystana Boża łaska boli o wiele bardziej niż za życia, bo po tej drugiej 

stronie więcej się widzi, lepiej się rozumie, ale już nic się nie może uczynić, zmienić... 

Dlatego pragniemy uwielbiać Cię Panie Jezu w imieniu zmarłych, których 

przygniata ból niewykorzystanych szans, którzy nie dbali wystarczająco o własne 

uświęcenie...  

  

- Najłaskawszy Jezu, bądź uwielbiony w Twojej zbawczej Ofierze, dzięki której 

możemy wszyscy nazywać się dziećmi Bożymi.  Bądź uwielbiony… 

  

Bądź uwielbiony w Twojej Najświętszej Krwi, którą obmyłeś nas z grzechów  

i pojednałeś z Bogiem. Bądź uwielbiony… 

  

- Bądź uwielbiony w Twoim Eucharystycznym Ciele, którym karmisz nas w drodze 

ziemskiego pielgrzymowania i czynisz go Pokarmem dającym życie wieczne. Bądź 

uwielbiony… 

  

- Bądź uwielbiony w Twoim Kościele, w którym nas pouczasz, oczyszczasz  

i przyjmujesz do swojej chwały.  Bądź uwielbiony... 

  

Pieśń: „Wielbić Pana chcę…” lub „Chwalę Ciebie Panie…” 

  

Chwila milczenia: Prośmy w ciszy, aby modlitwa uwielbienia przeniknęła nasze 

myśli, uczucia i pragnienia… 

  

Wzbudźmy teraz w sobie ducha wdzięczności za obfitość darów, które Jezus 

zostawił dla nas w swoim Kościele.  

 

 - Panie Jezu, adorując Cię w tej białej Hostii, dziękujemy, za wszelkie łaski jakimi 

dotykasz naszych dusz, abyśmy mieli oczy, które widzą Ciebie i uszy, które Ciebie 

słyszą ukrytego w naszych bliźnich potrzebujących pomocy na ziemi i w czyśćcu. 

Dziękujemy Ci Jezu… 

  

- Dziękujemy za Twoje miłosierdzie, które ogarnia cały świat tak bardzo poraniony  

i bolejący z powodu grzechów. Dziękujemy Ci Jezu… 

  

- Dziękujemy za łaskę oczyszczenia po śmierci, dzięki której nawet po zakończeniu 

ziemskiego życia mamy możliwość dokończenia pokuty za nasze grzechy. 

Dziękujemy Ci Jezu… 
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- Dziękujemy za otwarcie przed nami drogi powrotu do Domu Ojca, gdzie razem  

z Aniołami i świętymi będziemy radować się oglądaniem Twojego Oblicza. 

Dziękujemy Ci Jezu… 

  

Pieśń: „Dzięki o Panie, składamy dzięki” lub inna dziękczynna 

  

Chwila milczenia: Trwajmy w osobistym dziękczynieniu za dar życia, za wiarę, za 

łaski, których nam Jezus udziela… 

  

Świadomi własnych słabości i ograniczeń pragniemy prosić, aby to Jezus uzdolnił 

nas do wspomagania zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby to Jego miłość poszerzała 

nasze serca i udzielała w nich gościny tym, którzy po śmierci są rozciągnięci między 

ziemią i niebem, bo nie mają już domu na ziemi, a w domu Ojca Niebieskiego jeszcze 

być nie mogą…  

  

- Panie nasz i Boże, niech nasze myśli, słowa i czyny z Ciebie czerpią łaskę do życia  

i działania zgodnego z Twoją wolą.  

Prosimy Cię Jezu... 

  

- Niech Twoją mocą napełnieni będziemy zdolni do pochylenia się z miłością  

i miłosierdziem nad cierpieniami ludzi żyjących i zmarłych. Prosimy Cię Jezu… 

  

- Niech nasze sumienia będą wrażliwe, a serca czuwające, aby żaden grzech nie ranił 

naszej duszy, nie przesłaniał nam Twojej miłości i nie zamykał drzwi przed 

potrzebującymi naszego wsparcia. Prosimy Cię Jezu... 

  

- Niech nasze modlitwy płynące z czystego i pokornego serca wzniosą się jak woń 

kadzidła do tronu Bożego i zostaną przyjęte jako ofiara zadośćuczynna za zmarłych 

cierpiących w czyśćcu. Prosimy Cię Jezu... 

  

Pieśń: „Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać…” 

  

Koronka do Bożego Miłosierdzia lub Koronka za zmarłych 

(do wyboru z poprzednich godzin adoracji) 

  

Modlitwa na zakończenie adoracji: 

Boże nasz i Panie, Królu miłości i miłosierdzia, jednocząc się z Twoją zbawczą 

Ofiarą, umocnieni Twoją łaską, pragniemy naśladować Ciebie w niesieniu pomocy 

tym, którzy potrzebują wsparcia. Chcemy w Twoje dłonie złożyć wszystkie wartości 

zadośćuczynne naszych modlitw i prosić Cię, abyś je przyjął w intencji tych, którzy 

poprzedzili nas w drodze do wieczności. Niech będzie im dane wiecznie trwałe 

mieszkanie w Domu Twojego Ojca, gdzie Ty żyjesz i królujesz z Duchem Świętym, 

Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

Pieśń: O Jezu w Hostii utajony… lub inna. 


