N

ie ˝a∏ujmy
∏
czasu na nawiedzanie naszego Pana, gdy samotny przebywa w koÊciele. O jak˝e
niewymownà pociech´ sprawi ka˝demu z nas
ten czas, który sp´dzimy przed NajÊwi´tszym Sakramentem, i ile korzyÊci przyniesie.
ProÊmy Go o wiele, o bardzo wiele, bo wi´cej nawet,
ni˝ si´ spodziewamy, daç nam mo˝e i da w ˝yciu
i wiecznoÊci.
Aby modlitwa by∏a wys∏uchana,
∏
niepotrzebne sà
màdre i liczne s∏owa, wystarczà proste i krótkie, byle
w nich ujawni∏a si´ g∏´boka
∏
wiara w Krzy˝ i pokora
przed Bo˝ym Majestatem.
Oto jeden ze sposobów nawiedzenia NajÊwi´tszego
Sakramentu.

Pragn´ z tobà rozmawiaç,
powiedz Mi o wszystkim… – Jezus
Nawiedzaj Mnie cz´sto, synu, utajonego w NajÊwi´tszym Sakramencie.
Nie jest rzeczà koniecznà, abyÊ d∏ugo kl´cza∏ przede
Mnà lub abyÊ by∏ uczony, wystarczy, ˝e Mnie mi∏ujesz.
Mów do Mnie z takà prostotà i szczeroÊcià, z jakà rozmawia∏byÊ z ukochanym przyjacielem.
Czy nie masz kogoÊ ze znajomych, zw∏aszcza kap∏anów, których chcesz powierzyç mojemu Sercu? Jakie sà
imiona twoich ˝yjàcych lub zmar∏ych rodziców? Twoich
sióstr? Twoich braci? Twoich dzieci? Przyjació∏, których
pragnà∏byÊ poleciç?… Przy ka˝dym imieniu dodaj, co
chcesz, a˝ebym im uczyni∏.
˚àdaj wiele, bardzo wiele, bo Ja jestem Wszechmocnym i Mi∏osiernym, Ja jestem Bogiem i bardzo wiele
∏ask mog´ im wyÊwiadczyç.
Wylicz Mi ubogich, których pragnà∏byÊ wesprzeç…
Wylicz chorych, którym pragniesz ul˝yç w cierpieniu…
Wylicz grzeszników, których chcia∏byÊ ujrzeç nawróconymi… Wylicz Mi niech´tne ci osoby, które pragnà∏byÊ
sobie pozyskaç.
Módl si´ za wszystkich – obieca∏em ci przecie˝ przyjàç wszelkà twà modlitw´ zanoszonà w imi´ moje.
Czy nie potrzebujesz jakiejÊ ∏aski ode Mnie? Przypomnij sobie potrzeby twojej duszy i staw si´ tutaj przede
Mnà, powiedz Mi, czego ci potrzeba…

Có˝ wi´cej jeszcze mog∏eÊ nam, Panie, uczyniç ponad
to, ˝e tak blisko przy nas zamieszka∏eÊ? Teraz ju˝ wiem,
gdzie mog´ szukaç i znaleêç Boga mojego – w tej oto
PrzenajÊwi´tszej Hostii. Pozosta∏eÊ tu, aby lepiej mnie
s∏yszeç, kiedy b´d´ wo∏aç do Ciebie o pomoc. W ka˝dym
wi´c ucisku do Ciebie biegn´ i moje serce przed Tobà
otwieram, a Ty racz mnie przygarnàç do siebie, w smutku pocieszyç, w p∏aczu utuliç i wesprzeç w potrzebie.
O Maryjo, NajÊwi´tsza Panno od PrzenajÊwi´tszego
Sakramentu, módl si´ za nami.

ProÊ Mnie o wszystko...
Powiedz Mi wprost, czy nie jesteÊ oddany zmys∏owoÊci? Czy nie jesteÊ pyszny? Czy nie jesteÊ samolubny?
Czy nie jesteÊ leniwy?
Czy nie k∏amiesz i nie jesteÊ ob∏udny? Czy nie jesteÊ
chciwy?…
I proÊ Mnie, abym wspar∏ twoje wysi∏ki, podj´te
w celu pozbycia si´ tych i innych grzechów i na∏ogów.
Nie bój si´, synu mój, gdy˝ w niebie jest wielu Êwi´tych, którzy na ziemi ho∏dowali tym samym co ty nami´tnoÊciom i grzechom, ale uciekali si´ do Mnie, utajonego w NajÊwi´tszym Sakramencie, i powoli pozbyli si´
swoich grzechów i wad.
Nie obawiaj si´ równie˝ i proÊ: o zdrowie, o rozum,
o pami´ç, o powodzenie doczesne na ziemi, gdy˝ i to
wszystko dam tobie, je˝eli tylko po˝yteczne b´dzie dla
zbawienia twojej duszy.
O, gdybyÊ pozna∏, jak goràco pragn´ zadoÊçuczyniç
twoim proÊbom!
A ty? Czy myÊlisz te˝ o Mnie, o mojej chwale?…
Powiedz Mi, co ci w tej chwili le˝y na sercu: jakie sà
twoje zamiary i jakich Êrodków do ich osiàgni´cia pragniesz u˝yç? Kogo chcesz pozyskaç dla swoich zamiarów?
Je˝eli nie urzeczywistnià si´ twe plany, przyjdê do
Mnie – Ja ci wyjaÊni´, czemu si´ nie ziÊci∏y…
Pozwól nam, Jezu, i ˝yç, i umieraç przy Twoim Najs∏odszym Sercu. Twoje Boskie Serce obdarzy∏o Magdalen´ pokojem, kiedy odpuÊci∏o jej wiele grzechów, Zacheusza sk∏oni∏o do mi∏osierdzia dla ubogich,∏ otrowi nawet
raj zapewni∏o na krzy˝u. Zlej˝e i na nas, Boskie Serce Je-

zusa, te same ∏aski. U˝ycz nam czasu na szczerà pokut´
za grzechy, serce nasze nape∏nij mi∏osierdziem dla bliênich, a w godzin´ Êmierci obdarz nas rajem wiecznego
szcz´Êcia. Niech zawsze i wsz´dzie b´dzie mi∏owane Serce Jezusowe, teraz i przez ca∏à wiecznoÊç.
O Maryjo, NajÊwi´tsza Panno od NajÊwi´tszego Sakramentu, módl si´ za nami.

Zaufaj Mi we wszystkim…
dokàd zechc´…
Bàdê spokojny: postawi´ przy twoim boku tych, którzy sà ci potrzebni… PoÊl´ do ciebie tak˝e moich kap∏anów… Dzi´kuj za nich i wspieraj swojà modlitwà.
Mo˝e masz wrogów, nieprzyjació∏… O, mój synu, opowiedz Mi szczegó∏owo o swoim utrapieniu! Kto ci´ obrazi∏? Kto zrani∏ boleÊnie twe serce? Kto tobà pogardza?
Kto wyrzàdzi∏ ci krzywd´ na s∏awie, zdrowiu, majàtku?…
Powiedz Mi wszystko, a na pewno przebaczysz tym, którzy ci´ obrazili, a Ja ci za to pob∏ogos∏awi´.
Boisz si´ jakiegoÊ nieszcz´Êcia? Masz jakiÊ niepokój,
który dr´czy twojà dusz´? Poleç si´ ca∏kowicie mojej
OpatrznoÊci. Ja jestem przy tobie, widz´ wszystko i nie
opuszcz´ ci´ nigdy.
Otoczony jesteÊ ludêmi nie tak ci przychylnymi, jak
byli z poczàtku?! Starajà si´ oni ukryç przed tobà ten
ch∏ód i oboj´tnoÊç, do których nie da∏eÊ im najmniejszego powodu. Módl si´ za nich, a Ja ich serca zwróc´ ku
tobie, jeÊli to potrzebne dla twojego uÊwi´cenia.
Mo˝e chcesz podzieliç si´ ze Mnà jakàÊ radoÊcià?…
Powiedz Mi, co od wczoraj nape∏ni∏o twoje serce pociechà? Czy by∏a to jakaÊ niespodziewana wizyta? Czy obawa, która przemin´∏a? Mo˝e list albo podarunek, który
otrzyma∏eÊ?… Mo˝e próba, doÊwiadczenie, pokusa, którà m´˝nie pokona∏eÊ?…
To wszystko da∏em ci, synu mój, dlaczego wi´c nie
mia∏byÊ okazaç Mi swej wdzi´cznoÊci i nie powiedzieç
z g∏´bi serca: niech Ci b´dzie dzi´ki za to wszystko, mój
ukochany Ojcze i Bo˝e, utajony w NajÊwi´tszym Sakramencie!
Wdzi´cznoÊç rodzi dobroczynnoÊç, a dobroczyƒca
ch´tnie s∏ucha, gdy mu ktoÊ dobrodziejstwa jego

Przyjmij Komuni´ duchowà
Komunia duchowa jest najwa˝niejszà cz´Êcià nawiedzenia
NajÊwi´tszego Sakramentu. Mów wi´c sercem i ustami:

Najczcigodniejszy i najukochaƒszy Jezu, obecny tutaj
w NajÊwi´tszym Sakramencie! Ojcze mój najdro˝szy, Dobroczyƒco mój najwi´kszy, najserdeczniejszy mój Opiekunie, mi∏uj´ Ci´ z ca∏ego mojego serca. ˚a∏uj´ serdecznie,
˝e Ci´ kiedykolwiek obrazi∏em. Dusza moja goràco Ci´
pragnie. Poniewa˝ teraz nie mog´ przyjàç Ci´ sakramentalnie, utajonego w NajÊwi´tszym Sakramencie, wstàp
wi´c w duchowy sposób z Twoimi ∏askami do mojej duszy. Po∏àcz si´ jak najÊciÊlej ze mnà i nie dopuÊç, abym si´
kiedykolwiek od∏àczy∏ od Ciebie.

Idê teraz do zaj´ç, do swojej pracy
Pracuj ze Mnà i dla Mnie! Pracuj bez grzechu, w stanie ∏aski… Pracuj, pami´tajàc, ˝e Ja patrz´ na ciebie, ˝e
Ja te˝ ci´˝ko pracowa∏em: najpierw w warsztacie przybranego mojego Ojca, Êw. Józefa, a potem przez trzy lata,
g∏oszàc po wsiach i miastach Judei i Galilei mojà nauk´…
Pracuj dla Mnie, dla przypodobania si´, dla naÊladowania
mojego przyk∏adu, dla zebrania zas∏ug na niebo…
Bàdê cichy, skromny, pokorny, szczery, pracowity
i mi∏uj NajÊwi´tszà Maryj´ Pann´…
Idê do pracy, a wieczorem znowu zwróç si´ do Mnie
i ofiaruj Mi swoje serce, jeszcze bardziej oddane mojemu
Sercu, jeszcze bardziej Mnie mi∏ujàce. Jutro udziel´ ci
nowych ∏ask i b∏ogos∏awieƒstw.
Ty, Panie, powiedzia∏eÊ: „Ja jestem drogà, prawdà i ˝yciem!”. TyÊ jesteÊ mojà drogà, Jezu mój, bo mi swój przy-

k∏ad zostawi∏eÊ do naÊladowania; Ty jesteÊ mojà prawdà,
bo mnie wiary nauczy∏eÊ, i ˝yciem moim jesteÊ, bo dla
mnie ˝ycie w niebie wys∏u˝y∏eÊ na krzy˝u. A wszystkie te
skarby zostawi∏eÊ mi w Eucharystii, gdzie Ty sam rzeczywiÊcie przebywasz. (…) Niech˝e wi´c Twoje eucharystyczne ˝ycie b´dzie mi odtàd ulubionà ksi´gà, abym si´
ka˝dego dnia uczy∏ wiernie Ci´ naÊladowaç.
O Maryjo, NajÊwi´tsza Panno od PrzenajÊwi´tszego
Sakramentu, módl si´ za nami.
Oprac. na podstawie publikacji przygotowanych przez ks. I. K∏
K∏opotowskiego:
„Zbiór modlitw do publicznej adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu…”,
Warszawa 1906; „Nawiedzenia NajÊwi´tszego Sakramentu”, Warszawa 1930.

William Holman Hunt, Âwiat∏oÊç Êwiata

przypomina. Mo˝e chcesz Mi coÊ obiecaç?… Ja czytam
w skrytoÊci twojego serca. Ludzi mo˝na oszukaç, ale
Mnie nigdy. Bàdê wi´c szczerym!…
Czy postanowi∏eÊ unikaç okazji do grzechu: nie czytaç tej ksià˝ki, która wyobraêni´ twojà nape∏nia nieprzyzwoitymi obrazami; zerwaç zwiàzki z tà osobà, która
przejmuje ci´ niepokojem?…
Czy pragniesz przebaczyç i ˝yç w zgodzie z tymi, którzy ci´ obrazili?

Ofiaruj´ Tobie, o Jezu kochany, swoje kl´czenie przed
NajÊwi´tszym Sakramentem w intencji wszystkich Twoich kap∏anów. B∏ogos∏aw im, aby byli tak oddanymi Twojej s∏u˝bie, jak Ty w tym Sakramencie dla nas wszystkich
jesteÊ ca∏kowicie oddany.

Modlitwa za kap∏anów
O mój Jezu, przez Twoje Serce tak bardzo kochajàce b∏agam Ci´, rozpal ˝arliwoÊcià Twej Mi∏oÊci
i gorliwoÊcià o Twojà chwa∏´ wszystkich kap∏anów
Êwiata, wszystkich misjonarzy i wszystkich, którzy
sà odpowiedzialni za g∏oszenie Twego Boskiego S∏owa, aby ogarni´ci Êwi´tym zapa∏em wyrywali dusze
szatanowi i prowadzili je do Twego Serca, gdzie b´dà Ci´ chwaliç na wieki. Amen.
Modlitw´ t´ Pan Jezus podyktowa∏∏ s. Józefie Menéndez (1890-1923)
z naglàcà proÊbà: „Powtarzaj te s∏owa codziennie”…

Modlitewnik na Rok Kap∏aƒski!
Ju˝ wkrótce uka˝e si´ ksià˝ka – Nawiedzenia NajÊwi´tszego Sakramentu, zawierajàca modlitwy adoracyjne opracowane przez ks. Ignacego K∏opotowskiego.

© Wydawnictwo Sióstr Loretanek
tel. (22) 673-58-39; 427-34-27; fax: (22) 612-93-62
prenumerata@loretanki.pl; www.loretanki.pl

Kwadrans
przed NajÊwi´tszym
Sakramentem
Z B¸. KS. IGNACYM K¸OPOTOWSKIM
za kap∏anów i w naszych codziennych intencjach

