
Modlitwa wiernych: 

 

 

1. Wzywam cię do nowego życia w czystości serca i w wiernej, wytrwałej 

adoracji. Czystość serca jest jej owocem. Ten, kto trwa przed Moim 

Eucharystycznym Obliczem każdego dnia, nie może nie zostać 

oczyszczony i nie może nie zostać przeniesiony z jednej jasności do 

drugiej. Ci, którzy adorują Moje Eucharystyczne Oblicze, staną się w 

Kościele jak lustra, które będą wszystkim odzwierciedlały Moją świętość, 

Moje dostojeństwo i Moje bezgraniczne współczucie.1 

Módlmy się za Kościół święty, aby nieustannie zachęcał swoich 

wiernych do codziennego trwania przed Eucharystycznym Obliczem 

Chrystusa. 

 

 

 

 

 

 

2. Jestem Bramą Niebios dla wszystkich Moich synów kapłanów. Jeśli 

któryś z nich jeszcze w tym ziemskim życiu chciałby wznieść się ku 

chwale niebiańskiej liturgii, nieustannie sprawowanej przez Mojego 

Syna przed Obliczem Ojca, niech tylko przybliży się do Mnie. Wskażę 

mu drogę do tajemnic nieba. Nauczę go czci, milczenia i głębokiej 

adoracji charakteryzujących tego, kto został powołany do służby przy 

ołtarzu Mojego Syna i w Jego Imieniu.2 

Módlmy się za papieża, biskupów i kapłanów, aby Chrystus 

wskazywał im drogę do tajemnic nieba; aby uczył ich czci, milczenia i 

głębokiej adoracji. 

 

 

 

                                                           
1 Mnich benedyktyński, In sinu Jesu. Kiedy Serce mówi do serca. Dziennik kapłana pisany podczas modlitwy, 
Poznań 2020, s. 165. (In sinu Jesu jest świadectwem pewnego kapłana, który doświadczył uzdrawiającej i 
umacniającej mocy adoracji eucharystycznej. Jest dziennikiem jego duszy, spisywanym w latach 2007-2016, 
kiedy to Jezus i Maryja przemawiali do jego serca.). 
2 Tamże, s. 40. 



3. Działaj z odwagą, ze śmiałością i z ufnością. Działaj jak człowiek, 

człowiek Boży, człowiek upodobniony do Chrystusa, człowiek 

namaszczony przez Ducha Świętego. Bądź ojcem, ojcem ubogich, ojcem 

maluczkich, ojcem grzeszników, ojcem – także wobec kapłanów, których 

ci przyślę. Bądź lekarzem dusz. Pokażę ci, jak opatrywać nawet 

najdelikatniejsze rany serca i jak troszczyć się o tych, których ci poślę, 

abyś mógł uzdrowić ich w Moim Imieniu, kochając ich Moim Sercem.3 

Módlmy się za Księdza Piotra, aby Duch Święty pokazywał Mu, 

jak opatrywać nawet najdelikatniejsze rany serca i jak troszczyć się o 

tych, których Mu pośle. 

 

 

 

 

 

 

4. Pragnę, aby kapłani żyli w stałej zależności od Ducha Świętego i 

prowadzili z Nim ciągłe rozmowy. Nic nie powinni czynić bez konsultacji 

z Nim. Kiedy wezwą Ducha Świętego i rozeznają, o co ich proszę, 

powinni to wykonać z odwagą i z determinacją, bez żadnych obaw i z 

pełnym zaufaniem w moc Mojej łaski danej im dla zrealizowania, 

pomimo ich słabości, wszystkiego, o co ich proszę.4 

Módlmy się, abyśmy nie czynili niczego bez konsultacji z Duchem 

Świętym i z odwagą oraz determinacją wykonywali to, o co nas poprosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Tamże, s. 23. 
4 Tamże, s. 138. 



5. Widzisz, że przez poruszenia Ducha Świętego w twojej duszy kieruję 

również modlitwą, którą zanosisz do Mnie. Tak więc będziesz modlił się 

wtedy, kiedy Ja będę chciał, abyś się modlił. Będziesz prosił Mnie o 

rzeczy, których będę chciał ci udzielić. Ufaj Duchowi Świętemu, który 

pobudza i formułuje twoją modlitwę, gdy jesteś w Mojej Eucharystycznej 

Obecności. Gdy modlisz się do Mnie, wyjawiam ci sekrety Mojej 

miłosiernej miłości.5 

Módlmy się, abyśmy ufali Duchowi Świętemu i pozwolili Mu 

kierować naszą modlitwą. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ufaj przewodnictwu Tego, którego posłałem, aby się z tobą zaprzyjaźnił 

– Ducha Świętego, twojego Obrońcy. Naucz się słuchać Jego 

delikatnych natchnień. Im bardziej poddajesz się Jego działaniu, tym 

lepiej zrozumiesz, dokąd i w jaki sposób cię prowadzi. Oto sekret 

świętości: dać się prowadzić Duchowi Świętemu we wszystkim. Proś 

usilnie, aby tobą kierował. Wzywaj Go, On jest przy tobie w każdym 

momencie. Wraz ze Mną i Ojcem mieszka w świątyni twojej duszy.6 

Módlmy się, abyśmy dali się prowadzić Duchowi Świętemu we 

wszystkim. 

 

 

                                                           
5 Tamże, s. 88. 
6 Tamże, s. 86. 


