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Pan blisko jest  śpiew

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament – teraz i zawsze… (3x)
Witamy Cię Jezu, Emmanuelu. W tej Hostii jesteś Ty – żywy nasz Pan. Czekałeś na 
nas, na każdego z nas. Pragniesz otulić nas swoją obecnością, pragniesz przygarnąć 
nas, pokrzepić i umocnić. Niech każdy z nas doświadczy dzisiaj Twojej bliskości, 
Twojej delikatności i subtelności. Ukryty pod postacią białego chleba jesteś taki 
cichy i pokorny. Chcemy byś nasz przenikał, chcemy wpatrywać się w Ciebie, 
byśmy mogli jak najpełniej zjednoczyć się z Tobą.

śpiew

Przyzywanie Ducha Św

Duchu miłości
wylewaj się na
nas

Pragniemy przyzywać Ducha Św, aby uzdalniał nas do pełnej ufności modlitwy
- Przyjdź Duchu Św, oddajemy Ci nasze serca, rozum, pamięć i wolę, przyjdź i 
wypełnij nas całkowicie – przyjdź Duchu Św
- Przyjdź Duchu Św i przez oblicze Jezusa pokazuj nam Boga Ojca, uzdolnij nas do 
tego, byśmy go lepiej poznali, bardziej się Nim zachwycili i pełniej mu zaufali – 
przyjdź Duchu Św
- Wypalaj Duchu Św swoim ogniem wszystko to, co nas blokuje, co nas rozprasza, 
co nie pozwala nam Ciebie w pełni przyjąć – przyjdź Duchu Św
- Przychodź z darem wiary w to, że Bóg chce działać w naszym życiu, umożliwić to, 
co po ludzku wydaje nam się niemożliwe – przyjdź Duchu Św
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- Ty jesteś Światłem, pokazuj nam prawdę o nas samych, pozwól nam spojrzeć na 
siebie i na siebie nawzajem tak, jak widzi nas Bóg – przyjdź Duchu Św
- Przyjdź do nas z taką świadomością, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Bożymi, że 
jesteśmy w dobrych rękach, że nawet jeśli doświadczamy teraz jakichś trudności, to 
Bóg chce nas przez nie prowadzić tak, abyśmy nie doznali żadnego uszczerbku na 
duszy i na ciele – przyjdź Duchu Św
- Otwieraj nas Duchu na Boże działanie, uzdalniaj do współpracy z Jego Łaską – 
przyjdź Duchu Św
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cisza

Przeproszenie

W Tobie jest 
światło

Panie Jezu Ty znasz nasze serca, wiesz, jakie są poranione,ale też jak bardzo same 
potrafią ranić. Ty nas jednak nie odrzucasz, nie robisz nam wyrzutów, nie 
przygniatasz nas poczuciem winy, tylko chcesz, byśmy do Ciebie przychodzili tacy, 
jacy jesteśmy i otwierali się na Twoje miłosierdzie
- Za brak ofiarności i poświęcenia dla Ciebie i bliźnich - przepraszamy Cie Panie
- Za krytykanctwo, obgadywanie, oczernianie - przepraszamy Cie Panie
- Za brak jedności i miłości w naszych rodzinach - przepraszamy Cie Panie
- Za to że tak łatwo się poddajemy, gdy napotykamy trudności i wybieramy 
łatwiejszą drogę - przepraszamy Cię Panie
- Za to, że dajemy się wodzić na pokuszenie - przepraszamy Cie Panie
- Za to, że nie walczymy ze swoimi słabościami - przepraszamy Cie Panie



- Za to, że tak często narzekamy, rozpaczamy i rozpamiętujemy nasze krzywdy - 
przepraszamy Cie Panie
- Za to, że tak trudno nam wybaczać - przepraszamy Cie Panie
- Za słowa, które ranią innych - przepraszamy Cie Panie
- Za obojętność wobec potrzebujących - przepraszamy Cie Panie
- Za to, że dajemy się ponieść negatywnym emocjom - przepraszamy Cie Panie
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Panie, chcemy Cię jeszcze przepraszać za to, że nie dostrzegamy Twoich darów, 
Twoich dzieł w naszym życiu i za nie nie dziękujemy - przepraszamy Cie Panie
- Za brak cierpliwości i wyrozumiałości wobec bliźniego - przepraszamy Cie Panie
- Za to, że jesteśmy tak zabiegani, że zapominamy o Tobie, że z gorliwością 
zajmujemy się tysiącem różnych ważnych dla nas spraw, a potem brakuje nam 
zapału i sił na modlitwę, na czas dla Ciebie - przepraszamy Cie Panie
- Za to że zamiast się wyciszyć, zatrzymać, usiąść spokojnie i tylko wsłuchiwać się 
w Twój głos, skupiamy się wciąż na sobie, swoich sprawach, żalimy się i tylko 
prosimy - przepraszamy Cie Panie
- Za to że nie potrafimy Ciebie uwielbiać tak, jak na to zasługujesz - przepraszamy 
Cie Panie
- Za to, że kiedy trzeba, nie prosimy o moc Ducha św, nie pozwalamy mu w nas 
działać - przepraszamy Cie Panie
- Za to, że zapominamy o naszych Aniołach Stróżach i wstawiennictwu Świętych w 
Niebie - przepraszamy Cie Panie
- Za to, że sami zaniedbujemy modlitwę wstawienniczą za bliźnich - przepr.CięPanie
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Dziękczynienie

Jak dobrze jest
dziękować Ci 
Panie

Panie, pragniemy Ci dziękować za wszystkie przejawy Twojej dobroci i miłości 
wobec nas:
- Dziękujemy za to, że jesteś naszym Panem i Zbawicielem, że chcesz być w centrum
naszego życia - dziękujemy Ci Panie
- Za wszelkie Łaski uzdrowienia, za to, że podnosisz nas z grzechów, słabości i 
ułomności naszych ciał i dusz- dziękujemy ci Panie
- Za to, że możemy pokładać w Tobie ufność, nasze poczucie bezpieczeństwa, że 
jesteś naszym oparciem, fundamentem, na którym budujemy nasze życie, jedynym 
stabilnym, niezachwianym, pewnym, i wiernym  - dziękujemy Ci Panie
- Za to,że pokazujesz nam sens w zmaganiu z trudnościami, że uzdalniasz nas do tej 
walki mocą darów Ducha Św, daru męstwa  - dziękujemy Ci Panie
- Ty Jezu jesteś prawdą, jedyną drogą do Ojca, pokazujesz nam jego wolę wobec nas,
pokazujesz nam, jak należy ją wypełniać, jak być wiernym, ofiarnym, miłosiernym, 
Jezu jesteś naszym mistrzem - dziękujemy Ci Jezu
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- Dziękujemy Ci Panie za Twoją bezinteresowną miłość, Ty kochasz nas za nic i 
mimo wszystko, nasze słabości Ciebie nie zniechęcają, zawsze jesteś zwrócony w 
naszą stronę, zawsze czekasz, cierpliwie i wiernie, nie zmuszasz nas do 
odwzajemnienia miłości, chociaż pragniesz tego ponad wszystko  - dziękujemy Ci P.



- Dziękujemy Ci za to, że nie musimy starać się zasłużyć na twoją miłość, nie 
wymagasz tego od nas, bo wiesz, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić, tak jak małe 
dziecko, nie jest w stanie zasłużyć na miłość swoich rodziców, ale to nie istotne, bo i 
tak ją dostaje  - dziękujemy Ci Panie
- Ty dajesz nam całkowite nasycenie, Ty jesteś prawdziwym pokarmem i 
prawdziwym napojem, karmisz nas swoim ciałem tak, że nigdy nie odchodzimy od 
Ciebie głodni miłości, karmisz nas swoim żywym słowem tak, że nie musimy już 
więcej szukać sensu życia. Mamy wszystko w Tobie- dziękujemy Ci Panie
- Panie, w najświętszym sakramencie wypełnia się proroctwo "oto Panna pocznie i 
porodzi syna, którego nazwie imieniem Emmanuel, to znaczy Bóg z nami" I jesteś z 
nami Panie Jezu, tu pośród nas, mimo swojej wielkości i doskonałości, pozostajesz 
między nami tu i teraz, pokorny i cichy, bądź uwielbiony w Twojej cudownej 
obecności - dziękujemy Ci Panie 
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Uwielbienie

Godzien 
chwały

Panie, dzisiaj, w tym szczególnym czasie, kiedy tak niedawno obchodziliśmy święto 
wszystkich świętych, razem z nimi wszystkimi chcemy Cię Panie uwielbiać i 
oddawać Ci cześć. Niech cała ziemia i całe niebo wychwala Ciebie Baranka 
Zmartwychwstałego, naszego Zbawiciela i Odkupiciela

śpiew: I zwrotka i refren

- Razem z Maryją, Matką Kościoła i Matką wszystkich świętych, która już z duszą i 
ciałem przebywa ze swoim ukochanym Synem - wielbimy Cię Panie
- Razem ze wszystkimi aniołami i archaniołami, również naszymi Aniołami Stróżami
i z całym dworem niebieskim, który nieustannie Cię wysławia, śpiewając z radością 
wieczne Święty, Święty, Święty - wielbimy Cię Panie
- Razem z prorokami i wszystkimi świętymi Starego Przymierza, którzy w 
oczekiwaniu na Ciebie obiecanego Mesjasza, byli wierni danej przez Boga w raju 
obietnicy - wielbimy Cię Panie
- Z Apostołami, którzy zostawili wszystko i poszli za Tobą, a po Twoim odejściu do 
Ojca głosili Ewangelię, aż po krańce świata - wielbimy Cię Panie
- Z męczennikami wszystkich czasów, którzy umierali przybijani do krzyża, byli 
rzucani na pożarcie dzikim zwierzętom, mordowani w więzieniach, katowani w 
obozach, ścinani mieczem nieprzyjaciół, a krew ich zawsze stawała się posiewem 
nowych chrześcijan, w ich wierze i świadectwie - bądź uwielbiony Panie
- Ze wszystkimi wyznawcami, którzy żyli dla Ciebie i kochali Cię ponad wszystko, 
w ich służbie i ofiarności - bądź uwielbiony Panie
- Ze świętymi pasterzami, którzy jako papieże, biskupi i kapłani z heroiczną miłością
głosili Królestwo Boże na ziemi i prowadzili powierzony sobie lud do zbawienia - 
wielbimy Cię Panie
- Ze świętymi dziewicami, które nade wszystko umiłowały Cię jako jedynego 
oblubieńca i dały w swoim życiu pierwszeństwo  miłości - wielbimy Cię Panie

śpiew: II zwrotka i refren

- Panie Jezu Chryste pragniemy Ciebie dzisiaj wielbić z chwalebnym Kościołem w 
niebie, wspólnotą Kościoła oczyszczającą się w czyśćcu i z Kościołem 



pielgrzymującym na ziemi. Ty jesteś Głową Kościoła, Najwyższym Kapłanem, który
oddał swoje życie za nas wszystkich - bądź uwielbiony Panie
- Ty jesteś chwałą i radością wszystkich żyjących w chwale niebieskiej a nadzieją dla
tych, którzy czekają na wejście do niej - bądź uwielbiony Panie
- Ty jesteś miłością wszystkich, którzy "przychodzą z wielkiego ucisku 
i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybieli" - bądź uwielbiony Panie

śpiew: III zwrotka i refren

cisza

Prośby (przez wstawiennictwo Maryi)

Nie bój się 
wypłyń na 
głębię

Śpiew - Nie bój się wypłyń na głębię, jest przy Tobie Chrystus

Panie, Ty wiesz lepiej od nas, czego tak naprawdę potrzebujemy, zawierzamy się 
więc Twojej woli. Sam jednak powiedziałeś „Proście a będzie Wam dane”, nie jesteś 
obojętny na nasze wołanie. Jezu, dałeś nam swoją matkę, Maryję, aby teraz była 
naszą matką i matką całego Kościoła. Ona pragnie,abyśmy powierzali jej wszystkie 
nasze prośby. Ona jest naszą największą i najskuteczniejszą wstawienniczką. Ona 
chce zanosić nasze sprawy przed Twoje oblicze.

cisza

- Maryjo, Ty nam przypominasz, że gdy pokornie i ufnie prosimy, otwieramy się na 
przyjęcie obfitości darów, które przygotował dla nas Pan. Naucz nas takiej modlitwy,
wspomagaj nas w wierze, nadziei i miłości – prosimy Cię Maryjo
- Maryjo, oblubienico Ducha Św, daj nam zrozumieć i przyjąć to, że gdy tak jak ty 
oddamy pełne kierownictwo Duchowi Św nad naszymi sercami, umysłami, czynami,
wolą, pamięcią i wyobraźnią, będziemy w pełni zdolni doświadczyć miłości Bożej i 
żyć z Nim w jedności – prosimy Cię Maryjo
- Maryjo, naucz nas dostrzegać w czynnościach dnia codziennego chwałę Boga, 
niech ich prostota nie zniechęca nas, tak jak prostota i ubóstwo w jakiej Jezus 
przyszedł na świat nie zabrało mu nawet ułomka jego boskiej chwały. Niech ten 
obraz towarzyszy nam podczas wykonywania naszych codziennych obowiązków, 
przypominaj nam, że wypełniamy je w obliczu Boga, że sam Bóg je błogosławi i je 
uświęca - prosimy Cię Maryjo

Śpiew - Nie bój się wypłyń na głębię, jest z Tobą Maryja

- Maryjo, chcemy być święci, tak jak ty, bądź naszym wzorem i pomocą w wierności 
Bożemu Słowu, w posłuszeństwie bożej woli - prosimy cię Maryjo
- Maryjo, ucz nas, że żaden z podjętych przez nas wysiłków nie ginie, wypraszaj nam
u Jezusa Twojego Syna, a naszego Pana, aby dodawał nam sił w doświadczeniach, 
uzdalniał do daru z siebie, przekraczania swoich psychicznych i fizycznych granic, 
niech uwalnia z lęków, rozpala wielkoduszność, dodaje odwagi - prosimy Cię M.
- Maryjo, proś z nami Ducha Św, aby uzdalniał nas mocą daru męstwa do 
podejmowania wyzwań, do nieuciekania przed trudnościami, do odważnego 
kroczenia drogą Bożych prawd i przykazań, do miłości bliźnich, w szczególności 
tych, z którymi mamy trudną relację - prosimy Cię Maryjo
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Zakończenie śpiew: przed tak wielkim sakramentem...


