
Czy tak rozumiesz znaczenie obecności 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie? 

,,Eucharystia pojęta jako zbawcza obecność Jezusa 

we wspólnocie wiernych i jako jej pokarm duchowy 

jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada 

na drogach historii." 

(Jan Paweł II, Encyklika "Ecclesia de Eucharistia", 9) 
 

,,Jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego 

zatrzymania się przed Chrystusem obecnym 

w Najświętszym Sakramencie na duchowej 

rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej 

miłości?" (Sw.J PII, Encyklika "Ecclesia de Eucharistia", 25) 

 
,,Eucharystia przechowywana jest w świątyniach, 

czy w kaplicach jako duchowy ośrodek społeczności 

zakonnej lub wspólnoty parafialnej, 

a nawet całego Kościoła i całej ludzkości, 

jako że zawiera ona pod osłoną postaci Chrystusa 
niewidzialną Głowę Kościoła Zbawcy świata, 

centrum wszystkich serc, przez którego wszystko 
i my przez Niego (1 Kor 8,6)." 
                             (Paweł VI, Encyklika "Misterium fidei") 

„Niech nikt nie spożywa tego Ciała, jeśli Go 

najpierw nie adorował; (…) grzeszylibyśmy, 

gdybyśmy Go nie adorowali.”          /Św. Augustyn/ 

Nauka Katechizmu Kościoła 
Katolickiego o Eucharystii 

,,Istnieje głęboki sens w tym, że Chrystus chciał 

pozostać obecny w swoim Kościele w ten 

wyjątkowy sposób. Skoro w widzialnej postaci miał 

On opuścić swoich, to chciał dać nam swoją 

Obecność sakramentalną; skoro miał ofiarować się 

na krzyżu dla naszego zbawienia, to chciał, byśmy 

mieli pamiątkę Jego Miłości, którą umiłował nas 

aż „do końca” (J 13,1), aż po dar ze swego życia. 

Istotnie, będąc obecny w Eucharystii, pozostaje 

On w tajemniczy sposób pośród nas jako Ten, który 

nas umiłował i wydał za nas samego siebie. 

Pozostaje obecny pod znakami, które wyrażają 

i komunikują tę miłość. (KKK, 1380) 
Ponieważ w sakramencie Ołtarza obecny jest sam 

Chrystus, należy Go czcić kultem adoracji. 

„Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu jest 

dowodem wdzięczności, poręką miłości 

i obowiązkiem należnej czci względem Chrystusa 

Pana.” (KKK, 1418) 
Bóg pozwala się poznać, przypominając o swoim 

wszechmocnym, życzliwym i wyzwalającym 

działaniu w historii tego, do kogo się zwraca: 

„Wywiodłem cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli”. 

Pierwsze słowo wyraża pierwsze przykazanie 

Prawa: „Będziesz się bał Pana, Boga swego, 

będziesz Mu służył. Nie będziecie oddawali czci 

bogom obcym.” (Pwt 6,13-14). Pierwszym 

wezwaniem i słusznym żądaniem Boga jest to, 

by człowiek przyjął Go i adorował. (KKK, 2084) 
Adoracja jest pierwszym aktem cnoty religijności. 

Adorować Boga oznacza uznać Go za Boga, 

za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Mistrza 

wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną 

i miłosierną Miłość. „Panu, Bogu swemu, będziesz 

oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.” 

(Łk 4, 8) - mówi Jezus, powołując się na Księgę 

Powtórzonego Prawa (Pwt 6, 13). (KKK, 2096) 
Adorować Boga oznacza z szacunkiem i całkowitą 

uległością uznać „nicość stworzenia”, które istnieje 

jedynie dzięki Bogu. Adorować Boga oznacza 

wychwalać Go, wielbić i uniżać samego siebie – 

podobnie jak Maryja w „Magnificat” – wyznając 

z wdzięcznością, że On uczynił wielkie rzeczy 

i że święte jest Jego imię. Adoracja Jedynego Boga 

wyzwala człowieka z zamknięcia się w sobie, 

z niewoli grzechu i bałwochwalstwa świata. 

(KKK, 2097) 

Akty wiary, nadziei i miłości, które nakazuje 

pierwsze przykazanie, wyrażają się w modlitwie. 

Wzniesienie ducha do Boga jest wyrazem 

naszej adoracji Boga: w modlitwie uwielbienia 

i dziękczynienia, modlitwie wstawienniczej 

i modlitwie błagalnej. Modlitwa jest niezbędnym 

warunkiem posłuszeństwa przykazaniom Bożym. 

„Zawsze(trzeba) się modlić i nie ustawać” 

(Łk 18,1). (KKK, 2098) 
„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon” 

(Mt 4, 10). Adoracja Boga, zanoszenie do Niego 

modlitw, oddawanie należnej Mu czci, wypełnianie 

przyrzeczeń i złożonych Mu ślubów są aktami cnoty 

religijności, które wchodzą w zakres posłuszeństwa 

pierwszemu przykazaniu. (KKK, 2135) 

Adoracja jest zasadniczą postawą człowieka, 

który uznaje się za stworzenie przed swoim 

Stwórcą. Wysławia wielkość Pana, który nas 

stworzył, oraz wszechmoc Zbawiciela, który 

wyzwala nas od zła. Jest uniżeniem się ducha przed 

„Królem chwały” (Ps 24, 9-10) i pełnym 

czci milczeniem przed Bogiem, który jest 

„zawsze większy”. Adoracja trzykroć świętego 

 i miłowanego ponad wszystko Boga napełnia nas 

pokorą oraz nadaje pewność naszym błaganiom. 

(KKK, 2628) 
Modlitwa Kościoła, podobnie jak wzywa Jego 

najświętsze Imię, tak samo czci i wielbi Serce 

Jezusa. Adoruje Słowo Wcielone i Jego Serce, które 

z miłości do ludzi pozwoliło się przebić naszymi 

grzechami. Modlitwa chrześcijańska chętnie idzie 

drogą krzyżową w ślad za Zbawicielem. Kolejne 

stacje od pretorium po Golgotę i grób wyznaczają 

drogę Jezusa, który odkupił świat przez swój święty 

Krzyż. (KKK, 2669) 
Gdy modlimy się do Ojca, jesteśmy w komunii 

z Nim i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Wtedy 

właśnie poznajemy Go i uznajemy z ciągle nowym 



zachwytem. Pierwszym słowem Modlitwy Pańskiej 

jest adorujące błogosławieństwo, potem następuje 

błaganie. Chwałą Boga jest to, że uznajemy Go 

za „Ojca”, Boga prawdziwego. Składamy Mu 

dziękczynienie, że objawił nam swoje imię, 

że pozwolił nam w nie wierzyć i że zamieszkuje 

w nas Jego Obecność. (KKK, 2781) 
Możemy adorować Ojca, ponieważ odrodził nas 

do swojego życia, przybierając nas za dzieci 

w swoim Jedynym Synu. Przez chrzest wszczepia 

nas w Ciało Chrystusa, a przez namaszczenie swoim 

Duchem, który od Głowy wylewa się na członki, 

czyni nas „namaszczonymi”. (KKK, 2782) 

Pan Jezus do Luizy Piccarrety 
24 godziny Męki Pana Jezusa 

,,Córko moja, Maryja dokonała jedynie aktu 

głębokiej i prostej adoracji. A ponieważ im prostszy 

jest akt, tym łatwiej jest się zjednoczyć 

z Bogiem – Duchem bardzo prostym. Tak więc 

w tym akcie wtopiła się we Mnie i kontynuowała to, 

co Ja sam czyniłem w swoim wnętrzu. I to było 

dla Mnie nadzwyczaj przyjemne, bardziej niż gdyby 

uczyniono Mi coś większego, ponieważ prawdziwy 

duch adoracji polega na tym, że stworzenie zatraca 

siebie i odnajduje siebie w boskim środowisku oraz 

wielbi wszystko, co Bóg czyni, i z Nim się jednoczy. 

Czy sądzisz, że prawdziwa adoracja jest wtedy, 

gdy usta wielbią, a umysł się zajmuje innymi 

rzeczami? Albo gdy umysł wielbi, a wola 

jest daleko ode Mnie? Albo gdy jedna władza 

duszy Mnie wielbi, a pozostałe są całkowicie 

nieuporządkowane? Nie, Ja pragnę wszystkiego 

dla siebie, pragnę w sobie wszystkiego, co dałem 

stworzeniu. I tym jest największy akt uwielbienia 

i adoracji, jakiego stworzenie może dla Mnie 

dokonać." (Tom 6, 17.12.1903) 
 

Gdzie można adorować? 
Kielce, Plac Katedralny 1 
Bazylika katedralna  
pw. Wniebowzięcia NMP 

 
powsz. 

8.30-17.30 

Kielce, Osiedle Na Stoku 1 
parafia Ducha Świętego  

pon.-sob. 
7.30-17.45 

Kielce, ul. Mieszka I 48 
Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego 

 
pon.-sob. 

7.00-17.15 

Kielce, ul. Jana Pawła II 7 
kościół Wyższego 
Seminarium Duchownego 
pw. Trójcy Świętej 

 
codz. 

 6.45-18.00 

Kielce, ul. 1 Maja 57 
parafia Podwyższenia 
Krzyża Świętego 

 
powsz. 

 8.30-18.00 

Kielce, ul. Warszawska 33 
parafia św. Franciszka  

codz. 
 6.15-20.00 

Kielce, ul. Turystyczna 3 
parafia św. Józefa 
Robotnika 

 
codz. 

6.30-18.30 

Kielce, ul. Radostowa 4 
parafia św. Maksymiliana  

otwarty 
całodziennie 

Kościół 

Chęciny, ul. Małogoska11 
Klasztor ss. Bernardynek  

codz. 
15.00-18.00 

 
 

,,Tyś moją duszą, moim sercem, moim życiem! 
Oddycham dla Ciebie, oddycham Tobą. Wydaje mi się , 

wręcz czuję, że mój oddech jest gwałtownym 
pragnieniem Ciebie. Pragnę usilnie, byś był znany, 

kochany, odwzajemniany 
o moja Miłości w Sakramencie Ołtarza! 

(,,Rozmowy Eucharystyczne" Bł. Kandyda od Eucharystii) 

 
Kontakt: cp.cichy.przyjaciel@gmail.com 

FB: Cichy Przyjaciel-Kielce 
Zapraszamy do współpracy w tworzeniu i rozprowadzaniu 

Cichy Przyjaciel Nr 83 
 

 

Pod redakcją ks. dr Sylwestra Robaka 

 

 
PRZYSZŁOŚĆ KOŚCIOŁA 

ROZSTRZYGNIE SIĘ NA ADORACJI  
,,Kiedy Sobór otworzył okna Kościoła, dostał się 

do niego nie tylko powiew Ducha, ale również 

zawierucha tego świata. Teraz trzeba cierpliwie 

przywracać porządek, przede wszystkim 

poprzez stanowcze potwierdzenie prymatu 

Zmartwychwstałego Chrystusa obecnego 

w Eucharystii. Czeka nas wielka pokojowa walka 

przed Najświętszym Sakramentem. Moim wielkim 

marzeniem jest, aby w każdej diecezji na świecie 

istniał przynajmniej jeden kościół, w którym dniem 

 i nocą adoruje się Sakrament Miłości". 
 

Kard. Mauro Piacenza prefekt Kongregacji 
ds. Duchowieństwa 

(Wypowiedź w Radiu Watykańskim, 17 października 2011) 

Przeczytaj i podaj dalej 

Pismo  katolickie 


