
MODLITWA PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM  
SAKRAMENTALNYM: 

 

Niedziela: 
Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym 
Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki,  
 daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice 
Ciała i Krwi Twojej,  abyśmy nieustannie 
doznawali owoców Twojego odkupienia. Który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen  
  

 Poniedziałek: 
Módlmy się. Boże, Ty odnawiasz nas przez 
Najświętszy Sakrament,  niech on napełni 
nasze serca słodyczą Twojej miłości  i pomoże 
dążyć do niewypowiedzianych bogactw Twojego 
królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  
  

Wtorek: 
Módlmy się. Boże, Ty przez Paschalne misterium 
Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi, 

zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia,  
abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego 
zbawienia, mogli osiągnąć jego owoce. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen.  
  

Środa: 
Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, oświeć nasze serca 
światłem wiary i rozpal ogniem miłości, 
abyśmy w duchu i prawdzie z całym oddaniem 
wielbili Chrystusa,  którego w Najświętszym 
Sakramencie czcimy jako naszego Boga i Pana. 
Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.  

 

Czwartek: 
Módlmy się. Panie Boże, daj nam godnie wielbić 
ukrytego w Najświętszym Sakramencie Twojego 
Syna, który został za nas zabity jak baranek,  
abyśmy mogli oglądać go w wiecznej chwale. 
Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen 

Piątek: 
Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś prawdziwy 
Chleb z nieba,  spraw abyśmy mocą 
duchowego pokarmu zawsze żyli w Tobie  i w 
dniu ostatecznym chwalebnie zmartwychwstali. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 

Sobota: 
Módlmy się. Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, 
że Jezus Chrystus narodzony z Dziewicy Maryi i 
umęczony na krzyżu  jest obecny w 
Najświętszym Sakramencie,  spraw, abyśmy 
z tego Boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego 
zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  

 

 

Wielbimy Cię , 
Najświętszy Panie Jezu Chryste, 

tu i we wszystkich Kościołach Twoich, 
które są na całym świecie  

i błogosławimy Tobie, 
że przez święty krzyż Twój  

odkupiłeś świat. 
 

Modlitwa z Testamentu św. Franciszka z Asyżu  
 
 
 

O święta Uczto, na której przyjmujemy 
Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego męki, 

duszę napełniamy łaską i otrzymujemy 
zadatek przyszłej chwały. 

 

Antyfona eucharystyczna przypisywana św. Tomaszowi z Akwinu   

ADORACJA 
NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE ADORACJI: 
Najświętszy Panie Jezu Chryste, oto uniżasz 
się co dzień, jak wtedy, gdy z tronu 
królewskiego zstąpiłeś do łona Dziewicy. 
Codziennie przychodzisz do nas w 
pokornej postaci. Co dzień zstępujesz z łona 
Ojca na ołtarz w rękach kapłana. I jak 
ukazałeś się świętym apostołom w 
rzeczywistym ciele, tak i teraz ukazujesz się 
nam w świętym Chlebie. I jak oni swoim 
wzrokiem cielesnym widzieli tylko Twoje 
Ciało, lecz wierzyli, że jesteś Bogiem, 
ponieważ oglądali Cię oczyma ducha, tak 
i my, widząc chleb i wino oczyma 
cielesnymi, starajmy się dostrzegać i 
wierzmy mocno, że jest to Twoje żywe 
i prawdziwe Najświętsze Ciało i Krew. I w 
taki sposób Panie jesteś zawsze ze swymi 
wiernymi, jak sam mówisz: Oto Ja jestem z 
wami aż do skończenia świata. Amen. 

 
Modlitwa na podstawie Napomnienia pierwszego  

św. Franciszka z Asyżu  



MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE ADORACJI: 
Święty, święty, święty, Pan Bóg wszechmogą-
cy, który jest i który był, i który ma przyjść: I 
chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki. Go-
dzien jesteś, Panie, Boże nasz otrzymać sławę, 
chwałę i cześć, i błogosławieństwo: I chwal-
my, i wywyższajmy Go na wieki. Godzien jest 
Baranek, który był zabity, otrzymać moc i bó-
stwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i bło-
gosławieństwo: I chwalmy, i wywyższajmy 
Go na wieki. Błogosławmy Ojca i Syna z Du-
chem Świętym: I chwalmy, i wywyższajmy 
Go na wieki. Błogosławcie, wszystkie dzieła 
Pańskie, Panu: I chwalmy, i wywyższajmy Go 
na wieki. Dajcie chwałę Bogu naszemu wszy-
scy słudzy Jego i którzy się Boga boicie, mali 
i wielcy: I chwalmy, i wywyższajmy Go na 
wieki. Niech Go pełnego chwały chwalą niebo 
i ziemia : I chwalmy, i wywyższajmy Go na 
wieki. I wszelkie stworzenie, które jest w nie-
bie i na ziemi, i które jest pod ziemią i morze, 
i co jest w nim: I chwalmy, i wywyższajmy Go 
na wieki. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi 
Świętemu: I chwalmy, i wywyższajmy Go na 
wieki. Jak była na początku i teraz, i zawsze, i 
na wieki wieków. Amen. I chwalmy, i wy-
wyższajmy Go na wieki. 
Wszechmogący, najświętszy, najwyższy i naj-
większy Boże, wszelkie dobro, największe do-
bro, całe dobro, który sam jesteś dobry, Tobie 
pragniemy oddawać wszelką sławę, wszelką 
chwałę, wszelką wdzięczność, wszelką cześć, 
wszelkie błogosławieństwo i wszelkie dobra. 
Niech się stanie. Niech się stanie. Amen. 

 
Modlitwa na podstawie Modlitw pochwalnych 

św. Franciszka z Asyżu 

PIEŚNI EUCHARYSTYCZNE 
 

Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa,  W której Jezus 
Chrystus Bóstwo ukrywa.  Witaj Jezu, Synu Maryi  Tyś 
jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii. 
 

Bądźże pozdrowione drzewo żywota!  Niech kwitnie nie-
winność anielska cnota  Witaj Jezu Synu Maryi... 
 

    
 

Gdzie w uroczystej cichości,  w Najświętszym Sakra-
mencie,  Łaski zlewa w obfitości  Jezus w każdym mo-
mencie.  Tam chciałbym spocząć  Tam chciałbym być,  
Tam przy sercu,  Jezu Twoim żyć. 
 

Gdzie On żyje dla grzeszników,  dla Kościoła swojego.  
Gdzie pociesza wędrowników  Wśród życia burzliwego  
Tam chciałbym spocząć... 
 

    
 

Jezusa ukrytego  mam w Sakramencie czcić,  Wszystko 
oddać dla niego,  Jego miłością żyć.  On się nam daje cały, 
 z nami zamieszkał tu.  Dla Jego Boskiej chwały  życie 
poświęćmy Mu.   Wiarą ukorzyć trzeba  zmysły i rozum 
swój  Bo tu już nie ma chleba,  To Bóg to Jezus mój. 
 

    
 

Jezu w Hostii utajony Daj mi Serce Twoje daj Tyś mi 
jeden ulubiony Tyś mojego serca raj. 
 

Wszędzie dobrze mi o Panie Choćby  krzyż me siły rwał 
Słodkie ziemskie me wygnanie byłeś mi sam siebie dał. 
 

    
 

Kłaniam się Tobie przedwieczny Boże.  Którego niebo 
objąć nie może.  Ja proch mizerny Przed Twą możnością  
Z wojskiem Aniołów klękam z radością. 
 

Tu Stwórcę swego z wiarą wyznaję  Kocham serdecznie 
pokłon oddaję  Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały  
Niech Ci się kłania z niebem świat cały. 
 

    
 

O milcząca Hostio biała  Na kolanach wielbię Cię  
Tyś tak milkła taka mała  A w Twym cieniu kryje się  
Ten co rządzi całym światem  Bóg wszechmocny Stwórca 
Pan  Przed którego majestatem  Aniołowie kryją twarz. 

O zbawcza Hostio godna czci Co lud do niebios 
wiedziesz bram  Znój srogi nęka wiernych Ci Więc 
siłę pomoc ześlij nam. 
 

Jednemu w Trójcy władcy ziem  Niech będzie chwała 
w każdy czas  Niech on wieczystym życiem swym  
W Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. 

 

    
 

Przed tak wielki Sakramentem  Upadajmy wszy-
scy wraz  Niech przed Nowym Testamentem  Sta-
rych prawd ustąpi czas Co dla zmysłów niepojęte,  
niech dopełni wiara w nas. 
 

Bogu Ojcu i Synowi  Hołd po wszystkie nieśmy dni 
 Niech podaje wiek wiekowi  Hymn triumfu, dzięki, 
czci  A równemu im Duchowi  Niechaj wieczna 
chwała brzmi. Amen 

 

    
 

U drzwi Twoich stoję Panie!  Czekam na Twe 
zmiłowanie,  Który pod postacią chleba  Prawdzi-
wy Bóg jesteś z nieba. 
 

W tej Hostyi jest Bóg żywy  Choć ukryty lecz praw-
dziwy  W tym Najświętszym Sakramencie  Z nieba 
stawa w tym momencie. 
 

    
 

Upadnij na kolana  Ludu czcią przejęty  Uwiel-
biaj swego Pana  Święty, Święty, Święty! 
 

Zabrzmijcie z nami nieba  Bóg nasz niepojęty  W 
postaci przyszedł chleba   Święty, Święty, Święty! 
 

    
 

Witam Cię witam, Przenajświętsze Ciało  któreś na 
krzyżu sromotnie wisiało  Za nasze winy, Synu jedyny 
 Ojca wiecznego, Boga prawego  Zbawicielu Świata. 
 

    
 

Zbliżam się w pokorze i niskości swej  Wielbię 
Twój Majestat skryty w Hostii tej  Tobie dziś w ofierze 
serce daję swe  O utwierdzaj w wierze Jezu dzieci swe. 
 

Mylą się o Boże w Tobie wzrok i smak Kto się im 
poddaje temu wiary brak  Ja jedynie wierzyć Twej 
nauce chcę   Że w postaci chleba utaiłeś się. 


