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PIEŚŃ NA WEJŚCIE:  Chwalcie Pana wszyscy  

Wystawienie Najświętszego Sakramentu O zbawcza Hostio 

KSIĄDZ: Panie mój, Jezu Chryste, Ty z miłości, jaką masz ku ludziom, 

dzień i noc przebywasz w tym Sakramencie miłości i pełen dobroci oczekujesz, 

wzywasz i przyjmujesz wszystkich, którzy przychodzą Cię odwiedzić. 

Wierzymy, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Cześć Ci 

oddajemy z przepaści naszego nicestwa i dzięki Ci składamy za łaski, które nam 

wyświadczyłeś; szczególnie, że nam siebie samego darowałeś w tym 

Sakramencie, że za Pośredniczkę dałeś nam Najświętszą Matkę Twoją Maryję  

i że nas wezwałeś, byśmy Cię tu odwiedzali. 

SIOSTRA I: Mówisz dzisiaj do mnie i do każdego człowieka „Przyjdźcie 

do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a Ja was pokrzepię. 

Przyjdźcie do Mnie chorzy, słabi Ja was uleczę, umocnię.” Panie Jezu, do Ciebie 

ukrytego w Najświętszym Sakramencie przychodziły Czcigodne Służebnice Boże 

Siostry Męczenniczki ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Dzisiejszym 

nabożeństwem rozpoczynamy dziewięciomiesięczną nowennę przygotowującą 

nas do beatyfikacji Siostry M. Paschalis i IX Towarzyszek. One w czasie drugiej 

wojny światowej zginęły z rąk żołnierzy Armii Czerwonej śmiercią męczeńską 

broniąc dziewiczej wierności, kobiecej godności oraz spełniając czyny 

miłosierdzia.  

W czasie wojennej zawieruchy, aby nie doszło do profanacji Najświętszego 

Sakramentu często był On skrzętnie chowany w piwnicach, różnego rodzaju 

szafach. Tylko dla nielicznych wierzących był On dostępny i tam, do Ukrytego 

Boga szły nasze Siostry Męczenniczki, aby na modlitwie i Adoracji umacniać 

swoją wiarę, pokrzepiać serce i nabierać ducha do życia zgodnego z Bożymi 

przykazaniami, ze złożonymi ślubami, do służby ludziom chorym, opuszczonym, 

samotnym. Pomagały bliźnim, z którymi dźwigały brzemię wojny nie oglądając 

się na narodowość czy wyznanie. Siostry Męczenniczki były zdolne oddać swoje 

życie w obronie dziewcząt, kobiet, chorych, w obronie ślubowanej czystości, 

bo czerpały siły od Boskiego Oblubieńca- Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego  

i Zmartwychwstałego. 

 SIOSTRA II: Dlatego razem z Siostrami Męczenniczkami uwielbiajmy 

naszego Pana Jezusa Chrystusa powtarzając- Niech będzie uwielbiony Pan Jezus  

w Najświętszym Sakramencie Ołtarza 

-Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza- który 

większy jest niż nasze serca i wie wszystko, 
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- Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza -który 

odpowiada na pytania wobec, których wszystko milknie,  

-Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza- który 

ogarnia naszą najgłębszą samotność, 

-Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza- który 

jest z nami przez wszystkie dni, także i w tej godzinie, 

-Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza-który 

umacnia nas w każdym niebezpieczeństwie, 

-Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza- który 

utwierdza nasze serca w cierpliwości, 

-Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza-który 

nasze cierpienia włącza w swój krzyż, 

-Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza-

którego miłość jest większa niż wszystek ból świata, 

-Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza- który 

obiecał nam udział w swojej chwale. 

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata- zmiłuj się nad nami. 

PIEŚŃ : Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń... 

SIOSTRA I: W każdym położeniu mamy dziękować gdyż taka jest wola 

Boża, dlatego pragniemy wspólnie złożyć dziękczynienie Bogu: 

- za młodych żyjących w czystości przedmałżeńskiej- dziękujemy Ci Panie 

- za tych co chronią ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci- dziękujemy 

Ci Panie 

- za osoby zaangażowane w dzieła miłosierdzia- dziękujemy Ci Panie 

- za rodziny, które pielęgnują wiarę i miłość do Ojczyzny - dziękujemy Ci Panie 

-za wspólnoty parafialne, które przyczyniają się do budzenia powołań 

kapłańskich i zakonnych - dziękujemy Ci Panie 

- za kapłanów i osoby zakonne, które są świadkami Miłości Miłosiernej- 

dziękujemy Ci Panie 

- za wierność do końca Sióstr Męczenniczek- dziękujemy Ci Panie, 

-za uczestników dzisiejszego nabożeństwa, że chcą kroczyć za Jezusem 

Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym- dziękujemy Ci Panie. 
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Pełni wdzięczności wsłuchajmy się w bicie Eucharystycznego Serca 

Jezusa... spróbujmy usłyszeć Boże Słowo zapisane w Piśmie św. skierowane do 

Ciebie i do mnie...(ok. 1 min ciszy) 

SIOSTRA II: Ukochałem Ciebie odwieczną miłością i dlatego 

zachowałem łaskawość. Powołałem Ciebie od łona Twej matki, moje dary, 

wezwania są nieodwołalne i Ja nigdy się nie zmieniam. Twoje imię wyryłem na 

obu mych dłoniach. Choćbyś szedł ciemną doliną to zła się nie ulękniesz. 

Choćbyś szedł przez ogień nie spalisz się. Ponieważ jesteś drogi w moich oczach 

i nabrałeś wartości, Ja ciebie miłuję. Nie lękaj się, bo już  się nie zawstydzisz, nie 

wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Bo góry mogą ustąpić i pagórki 

zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje 

przymierze pokoju- mówi Pan, który ma litość nad Tobą. 

SIOSTRA I: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś także „świętymi 

bądźcie, bo Ja Jestem święty..."(1 P 1,15-16). Twoje wezwanie przeniknęło do 

głębi  Czcigodne Służebnice Boże: S.M. Paschalis, S.M. Edelburgis, S.M. 

Rosarię, S.M. Adelę, S.M. Sabinę, S.M. Sapientię, S.M. Melusję,  S.M. 

Adelheidis, S.M. Felicitas, S.M. Acutinę. One zapragnęły być świętymi, chociaż 

pewnie nie sądziły, że za to pragnienie przyjdzie Im zapłacić tak wysoką cenę, 

jaką było życie oddane w męczeństwie. Nie zawahały się. Z odwagą stanęły w 

obronie Miłości, której ślubowały czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Choć 

doświadczyły przemocy i w ludzkim rozumieniu doznały kaźni, to ich śmierć 

zajaśniała blaskiem zwycięstwa Chrystusa Zmartwychwstałego. Są świadkami 

potęgi Miłości, która ocala godność człowieka. Dlatego prosimy za osoby, które 

doznały przemocy słownej, psychicznej czy fizycznej, aby w Ranach Jezusa 

Zmartwychwstałego doznały uzdrowienia i ukojenia. Jak powiedział prorok 

Izajasz „w Jego ranach jest nasze zdrowie”. O Panie Jezu prosimy Ciebie, za 

osoby cierpiące z powodu skutków przemocy, abyś uzdrowił ich dusze oraz ciała  

i uczynił zdolnymi do pełni życia w pokoju, przebaczenia, do życia w prawdzie, 

miłości. 

Panie Jezu, błagamy Ciebie: ulituj się nad tymi, którzy mają cierpiące ciało; 

nad tymi, którzy mają cierpiące serce; nad tymi, którzy mają cierpiącą duszę, 

ponieważ oni modlą się i widzą, że nieustannie działasz przez Twojego Ducha 

Odnowiciela na całym świecie. 

W chwili ciszy spróbujmy  opowiedzieć Eucharystycznemu Sercu Jezusa  

o naszych zmaganiach, o bolesnych ranach, o trudnych sytuacjach  

w naszych rodzinach, wspólnotach, miejscach nauki i pracy. Prośmy również  

o uzdrowienie dla ludzi przez nas skrzywdzonych słowem, czynem... (1 min 

ciszy) 
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Ulituj się nad nimi, Panie. Pobłogosław wszystkich i spraw, aby ludzie 

chorzy odzyskali zdrowie. Niech wzrastają w wierze i otworzą się na cuda Twojej 

miłości. Pozwól, aby i oni mogli stać się świadkami Twojej mocy i Twojego 

miłosierdzia. 

SIOSTRA II: Dlatego ośmielamy się prosić: 

- o łaskę uchronienia świata od wojny- Ciebie prosimy- wysłuchaj nas Panie, 

- o łaskę uwolnienia ludzi z nałogów niszczących zdrowie- Ciebie prosimy, 

- o łaskę nawrócenia dla siejących i propagujących przemoc oraz deprawację 

dzieci i młodzieży- Ciebie prosimy, 

- o łaskę przebaczenia i pojednania dla skłóconych rodzin - Ciebie prosimy, 

- o łaskę uzdrowienia wewnętrznego dla osób pokrzywdzonych - Ciebie prosimy, 

- o łaskę powrotu do Boga i Kościoła dla apostatów - Ciebie prosimy... 

- o otwarcie kaplicy nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu i powstanie 

wspólnoty adorujących Chrystusa w Katedrze Wrocławskiej- Ciebie prosimy... 

Panie Jezu -Ty wziąłeś na siebie wszystkie nasze boleści i przez Twoje 

święte rany zostaliśmy uzdrowieni. Dzisiaj, Panie, przedstawiamy Ci w wierze 

wszystkich chorych, którzy nas prosili o modlitwę i prosimy Cię, abyś ich 

podźwignął i jeśli taka jest Twoja wola abyś wrócił im zdrowie... Tak bardzo 

jesteśmy pewni Twojej miłości, że nie znając jeszcze owoców naszej modlitwy, 

mówimy z wiarą: Dziękujemy, Panie Jezu, za wszystko, co uczynisz. Dziękujemy 

za chorych, których uzdrowisz, których nawiedzisz swoim miłosierdziem. 

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wszystko, co uczynisz poprzez naszą wspólną 

modlitwę. 

SIOSTRA I: Dziękujemy Ci, Panie Jezu za dar naszych Sióstr Męczenniczek. 

Już od łona matki zostały powołane do doskonałej miłości: S.M. Paschalis,  

S.M. Edelburgis, S.M. Rosaria, S.M. Adela, S.M. Sabina, S.M. Sapientia,  

S.M. Melusja,  S.M. Adelheidis, S.M. Felicitas, S.M. Acutina. Uwielbiamy Ciebie 

Boże i prosimy o Twoje błogosławieństwo... 

PIEŚŃ PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM: Przed tak wielkim Sakramentem 

Pieśń na zakończenie: Pobłogosław Jezu drogi 


