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Pieśń na wejście

Adoracja w ciszy

Posłuchajmy, z jaką czcią Ojciec Pio mówił o Eucharystii i otwórzmy nasze serca na coraz głębszą i pełną 
wdzięcznej miłości adorację Pana.

Z listu Ojca Pio z Pietrelciny do Ojca Augustyna (3 grudnia 1912)

Mój Najdroższy Ojcze!
Chciałbym na  moment  odsłonić  moją  klatkę  piersiową,  aby Ci  pokazać  ranę,  którą  najsłodszy Jezus  z
miłości otworzył w moim sercu. Ono znalazło wreszcie Kochającego i tak się w Nim zakochało, że nie jest
w stanie urazić Go więcej.
Ty już znasz tego Kochanego. On jest tym, który nigdy nie złości się tego, kto Go obraża. Moje serce jest
przepełnione nieskończoną ilością Jego łask. Ono uznaje absolutnie, że nie ma niczego, czym chlubiłoby się
przed Nim. On ukochał mnie; zechciał mnie wyróżnić spośród innych ludzi.
Gdy pytam Go, co uczyniłem, aby zasłużyć sobie na tak wielkie pocieszenie, uśmiecha się, powtarzając mi,
że nie odmawia się niczego tak wielkiemu orędownikowi. W zamian wymaga ode mnie tylko miłości, lecz
czy ja nie jestem do niej zobowiązany wobec Niego z racji wdzięczności?
Obym tylko, Mój Ojcze, mógł zadowolić Go w ten sam sposób, jak On zadowala mnie! On się tak bardzo
zakochał w moim sercu, że cały płonę Jego Bożym ogniem, ogniem Jego miłości. Co to za ogień, który
ogarnia mnie całego? Mój Ojcze, jeśli Jezus czyni nas tak szczęśliwymi na ziemi, to co będzie w niebie?!
Często pytam samego siebie, czy są jakieś dusze, które nie czują w piersi tego, że płoną Bożym ogniem,
szczególnie kiedy znajdują się przed Nim w Najświętszym Sakramencie. Mnie wydaje się to niemożliwe,
szczególnie  w przypadku zakonnego księdza.  Jest możliwe,  że te dusze,  które mówią,  iż nie czują tego
ognia, to Go nie zauważają, ponieważ ich serca są większe. Tylko dzięki tej łagodnej interpretacji zgadzam
się z nimi, aby nie przypinać im tej wstydliwej łatki kłamców.

Adoracja w ciszy

Modlitwa do Jezusa w Najświętszym Sakramencie świętego Alfonsa Marii Liguoriego
Mój Panie Jezu Chryste, który przez miłość, którą masz wobec ludzi, pozostajesz z nami w dzień i w nocy w
tym Sakramencie,  pełny  miłosierdzia  i  miłości,  oczekując,  zapraszając  i  przyjmując  wszystkich,  którzy
przyjeżdżają  do  Ciebie,  wierzę,  że  jesteś  Obecny  w  Sakramencie  Ołtarza.  Z  przepaści  mojej  nicości
uwielbiam Ciebie. Dziękuję Ci za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś, a zwłaszcza, że dałeś mi siebie
w tym Sakramencie, że dałeś mi Twoją Najświętszą Matkę za adwokata i Tą, która mnie do tego kościoła
zawołała,  żeby Cię tu odwiedzić.  Oddaję hołd Twojemu najmilszemu Sercu za te trzy rzeczy:  najpierw
dziękuję za ten wielki dar; po drugie, chcę wynagrodzić Ci za wszystkie zniewagi, które otrzymujesz w tym
Sakramencie od wszystkich wrogów; po trzecie  zamierzam przez tę  wizytę,  pragnę Cię uwielbiać za te
wszystkie  miejsca  na  ziemi,  w których jesteś  obecny w tym Sakramencie  i  w których  jesteś  najmniej
zaszczycony i najbardziej opuszczony. Mój Jezu, Kocham Cię z całego serca. Przepraszam za to, że wiele
razy obraziłem Twoją nieskończoną miłość. Z pomocą Twojej łaski, z Tobą nigdy więcej nie obrażę; I w tym
momencie będąc z tego powodu tak nieszczęśliwy cały mój byt oddaję Tobie. Daję Wam całą moją wolę,
wszystkie moje uczucia, pragnienia i wszystko, co mam. Od tego dnia czyń to, co ze mną i ze wszystkim, co
należy do mnie to co chcesz. Proszę i pragnę tylko Twojej świętej miłości, daru ostatecznej
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wytrwałości i doskonałego spełnienia Twojej woli. Polecam Ci dusze w czyśćcu, zwłaszcza te, które były
najbardziej  oddane Najświętszemu  Sakramentowi  i  Najświętszej  Maryi  Pannie;  również  polecam Tobie
wszystkich biednych grzeszników. Wreszcie, mój drogi Zbawicielu, łączę wszystkie moje uczucia z Twoim
Najmilszym Sercem; a tym samym zjednoczony z Tobą, ofiaruje ich Wiecznemu Ojcu, i błagam Go, w
Twoje imię, aby to wołanie usłyszał i odpowiedział na nie.

Posłuchajmy Słowa Bożego

Pieśń wprowadzająca w Słowo Boże

Módlmy się
Ojcze, który zechciałeś przemawiać do nas na wiele sposobów,
ale tylko w Twoim Synu Jezusie Chrystusie złożyłeś pełnię Twojego objawienia,
spraw, abyśmy umieli słuchać Jego słowa, strzec go w naszym sercu i 
przekazywać je naszym braciom.
Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Z Dziejów Apostolskich (3, 1-8)

Gdy Piotr  i  Jan wchodzili  do świątyni  na modlitwę o godzinie  dziewiątej,  wnoszono właśnie pewnego
człowieka,  chromego od urodzenia.  Kładziono go codziennie przy bramie świątyni,  zwanej Piękną,  aby
wstępujących do świątyni, prosił o jałmużnę. Ten zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni,
prosił ich o jałmużnę. Lecz Piotr wraz z Janem przypatrzywszy się mu powiedział: «Spójrz na nas!». A on
patrzył na nich oczekując od nich jałmużny. «Nie mam srebra ani złota - powiedział Piotr - ale co mam, to ci
daję:  W imię  Jezusa  Chrystusa  Nazarejczyka,  chodź!»  I  ująwszy go za  prawą rękę,  podniósł  go.  A on
natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi do
świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga.
Oto Słowo Boże

Bogu niech będą dzięki.

Psalm recytowany na dwa chóry, można też użyć następującego refrenu

Będę głosił Twoje zbawienie wszystkim narodom

1. Czyń dobrze słudze swojemu, aby żył
i przestrzegał słów Twoich.
Przylgnęła do prochu moja dusza 
Przywróć mi życie według Twego słowa!

2. Opowiedziałem Ci moje drogi
i wysłuchałeś mnie:
o Twoich ustawach mię poucz.

3. Słowo Twe, Panie, trwa na wieki,
niezmienne jak niebiosa.
Wierność Twoja z pokolenia na pokolenie;
umocniłeś ziemię, i trwa.
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4. Wszystko trwa do dziś według Twoich wyroków,
bo wszystkie rzeczy Ci służą.
Gdyby Twoje Prawo nie było moją rozkoszą,
byłbym już zginął w mej nędzy.

5. Nie zapomnę na wieki Twoich postanowień, bo przez nie dałeś mi życie.
Należę do Ciebie - wybaw mię,
bo badam Twe postanowienia

6. Czyhają na mnie grzesznicy, żeby mnie zgubić; ja przestrzegam Twoich napomnień. 

Zobaczyłem, że wszelka doskonałość ma granice: Twoje przykazanie sięga bardzo daleko.

7. Jakże miłuję Prawo Twoje:
przez cały dzień nad nim rozmyślam.
Twoje przykazanie uczyniło mnie mędrszym od moich wrogów, bo jest ono moim na wieki.

8. Powstrzymuję nogi od 
wszelkiej złej ścieżki,
aby słów Twoich przestrzegać.

9. Jak słodka jest dla mego podniebienia Twoja mowa:
ponad miód dla ust moich.

10. Twoje słowo jest lampą
dla moich stóp
i światłem na mojej ścieżce

Aklamacja

Alleluja alleluja
Zachowaj ich w Twojej miłości, aby tak jak My stanowili jedno

Alleluja

Z Ewangelii według św. Jana (17,1a; 6-11; 15-19)

To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, objawiłem imię Twoje ludziom, których
Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko,
cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je
przyjęli  i  prawdziwie poznali,  że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli,  żeś Ty Mnie posłał.  Ja za nimi
proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje
jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są
jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak
jak My stanowili jedno.

Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie
jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja
ich  na  świat  posłałem.  A za  nich  Ja  poświęcam w ofierze  samego siebie,  aby  i  oni  byli  uświęceni  w
prawdzie.

Oto Słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.

Homilia
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Pieśń

Modlitwa uwielbienia

Chlebie życia wiecznego 
Pokarmie, który uświęca 
Obecności, która wzywa 
Obecności, która daje radość
Źródło nadziei
Źródło pokoju 
Źródło komunii 
Źródło w słabości

Przyjacielu w samotności
Zaufanie w strachu
Miłości, która przyciąga
Miłości, która przemienia
Miłości pokorna
Miłości wierna
Miłości bez granic

uwielbiamy Cię, Panie Jezu

uwielbiamy Cię, Panie Jezu
uwielbiamy Cię, Panie Jezu
uwielbiamy Cię, Panie Jezu
uwielbiamy Cię, Panie Jezu
uwielbiamy Cię, Panie Jezu
uwielbiamy Cię, Panie Jezu
uwielbiamy Cię, Panie Jezu

uwielbiamy Cię, Panie Jezu

uwielbiamy Cię, Panie Jezu
uwielbiamy Cię, Panie Jezu
uwielbiamy Cię, Panie Jezu
uwielbiamy Cię, Panie Jezu
uwielbiamy Cię, Panie Jezu
uwielbiamy Cię, Panie Jezu

Zapowiedź tematu formacyjnego.

Jak co roku, nasz dyrektor generalny, o. Franco Moscone, proponuje nam temat do refleksji, który będzie
nam towarzyszył podczas naszych katechez.  Posłuchajmy razem jego wprowadzenia w rok duszpasterski
2020/2021

Drodzy bracia i siostry z Grup Modlitwy Ojca Pio,
zaczynamy nowy rok duszpasterski, którego tematem są słowa „…musisz pragnąć zbawienia braci”.
Jest to zdanie zaczerpnięte z listu, który Ojciec Pio napisał do duchowej córki, Małgorzaty Tresca, w 1919
roku.  Małgorzata  pochodziła  z  Barletty  w  Apulii,  przeżyła  długi  okres  cierpienia  i  izolacji  z  powodu
przeszkód w pragnieniu poświecenia się Panu w życiu zakonnym stawianych przez rodzinę. W styczniu
1919 roku została przyjęta do nowicjatu rzymskiego Sióstr Brygidek – Zakonu Najświętszego Zbawiciela
św. Brygidy  –  do  którego  kilka  lat  wcześniej  wstąpiła  również  Siostra  Pia,  siostra  rodzona  Ojca  Pio.
Zaangażowanie w dostosowanie się do nowego życia i wewnętrzne oczyszczenie, które Jezus dokonywał w
niej, prowadziło ją do porywów miłości bardzo podobnych, które przeżywał jej duchowy ojciec: pragnęła
oderwać się od wszystkiego i zjednoczyć się na zawsze z Jezusem, niebiańskim Oblubieńcem.
Ojciec Pio stara się złagodzić to jej pragnienie, czyniąc je bardziej zgodnym z rzeczywistością wybranego
powołania i towarzyszy swojej duchowej córce na drodze całkowitego oddania się Bogu: „Twoja misja nie
jest jeszcze spełniona i bardziej niż być pochłonięta Bogiem, musisz pragnąć zbawienia braci.”
Pomimo, iż list ten liczy już sobie ponad sto lat, zaproszenie Ojca Pio i kontekst, w którym pisze te słowa są w
pełni  aktualne i  przydatne w dzisiejszym życiu duchowym. Jako wierzący i  również jako Grupy Modlitwy,
często mówimy o zaangażowaniu misyjnym, ale ryzykujemy, że zatrzymamy się na inicjatywach, które niewiele
nas będą kosztować i które w niewielkim stopniu zaangażują naszą osobistą historię. Tak samo jak w czasach,
gdy żyła Małgorzata Tresca, tak również i w naszych, misja rozpoczyna się z głębi serca, kiedy rzeczywiście
doświadcza się trudności i samotności na drodze życia: to wtedy w pełni podziela się pragnienie Chrystusa, i
staje się naszym krzyk Pana na krzyżu: Pragnę (J 19,20). Tylko dzieląc Jego pragnienie odzieramy się z nas
samych i czynimy naszymi uczucia, jakie były w Chrystusie Jezusie (Flp 2,5). Doświadczając tego pragnienia,
będziemy zdolni w pełni zrozumieć radę Ojca Pio, skierowaną do swojej córki duchowej: „pragnąć zbawienia
braci”… i usłyszymy tę radę skierowaną również do każdego z nas, jako że od Ojca Pio otrzymujemy motywację
i pomoc do życia w pełni naszą wiarą w Kościele.
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Modlitwa misyjna

Niech będzie błogosławiony Bóg, który wezwał nas do świętego powołania i razem z Nim wysławiajmy
Jego  Boskiego  Syna,  który  przez  swoją  śmierć  otworzył  nam bramy  Nieba,  i  Ducha  Świętego,  który
każdego dnia czyni nas swymi wysłannikami nadziei i pokoju.

Poślij Twego Ducha, Panie, by odnowić ziemię

L. Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami.

Pozostań z nami Panie, aby nasze myśli były Twoimi myślami, a nasze słowa Twoimi słowami.

L. Jednego ci brakuje, by być doskonałym: sprzedaj wszystko co masz i rozdaj ubogim, a potem przyjdź i
chodź za Mną.

Udziel nam łaski, byśmy potrafili pójść za Tobą z franciszkańską radością i pełną dyspozycyjnością, 
śladami Świętego Pio z Pietrelciny, by być misjonarzami całym życiem i sercem.

L. Kto przyjmuje was, Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.

Strzeż młodych, którzy przygotowują się do sakramentu bierzmowania i małżeństwa, aby umieli przyjąć
dar Twojej łaski by żyć i głosić Ewangelię z wiernością.

L. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.
Wspomagaj Twoim miłosierdziem naszych chorych braci i siostry, i udziel nam łaski byśmy potrafili 
otoczyć ich naszą miłością.

L. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

Błogosław, o Panie dziełu misyjnemu w którym przygotowujemy się żyć i uczyń nas świętymi, abyśmy 
głosili Twoje słowo przede wszystkim naszym życiem.

Ojcze nasz

Pieśń eucharystyczna

Komunia duchowa

O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i
pragnę Cię posiadać w duszy mojej. Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej
duchowo do mego serca. Jednoczę się z Tobą, jakobyś rzeczywiście był we mnie obecny. Oddaję Ci się zupełnie i
proszę gorąco: nie dozwól, abym się kiedykolwiek oddalił od Ciebie.
(Św. Alfons Liguori)

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

Niech będzie Bóg uwielbiony!
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe!
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!
Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!
Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie!
Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!
Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych!

Pieśń o Ojcu Pio

Pieśń

Czarna Madonna

Jest zakątek na tej ziemi,
Gdzie powracać każdy chce,
Gdzie króluje Jej Oblicze,
Na Nim cięte rysy dwie.
Wzrok ma smutny, zatroskany,
Jakby chciała prosić cię,
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.

Madonno, Czarna Madonno,
Jak dobrze Twym dzieckiem być!
O, pozwól, Czarna Madonno,
W ramiona Twoje się skryć!

W Jej ramionach znajdziesz spokój
I uchronisz się od zła,
Bo dla wszystkich swoich dzieci
Ona serce czułe ma.
I opieką cię otoczy,
Gdy Jej serce oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te
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