„Miłosierni jak Ojciec”
Jubileusz Droga Miłosierdzia w Basilique du Sacré-Coeur de
Montmartre

Etap szósty: Kielich Miłosierdzia i adoracja eucharystyczna

Umieśćmy nasz bilet dzieł miłosierdzia w Kielichu Miłosierdzia.
- „Boże przyjdź mi z pomocą, wybaw nas Panie!” (Psalm 69)
- „Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą ”. (Iz 41,10)
Adorujmy w milczeniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, w obecności Najświętszego Sakramentu i
módlmy się za Papieża Franciszka w intencjach, które nosi on w swoim sercu dla dobra Kościoła i całego
świata.

BAZYLIKA MODLITWA

Panie, który zechciałeś pozostać wsród nas
w Najświętszej Eucharystii,
tajemnicy Twojej Miłości ;
pragniemy, w Tobie,
łączyć się z tymi wszystkimi,
którzy tu przychodzą, by Cię adorować
w duchu i w prawdzie.

Modląc się, zarwóno w dzień jak i w nocy,
chcemy ofiarować naszą obecność
w odpowiedzi Twojej Obecności.
Pozwól nam w ciszy wsłuchiwać się
w Ciebie, Ty który chcesz objawiać się nam
w skrytości naszego serca.

Pozwól nam oddać się Tobie :
niech z naszego serca wznoszą się
do Ciebie uwielbienie i błaganie,
ofiara naszego życia pełna nadziei.

Niech Najświętsze Twe Serce, źródło wszelkiego miłosierdzia,
zachowa nasze serca
w pokoju i wewnętrznej radości,
niech umocni naszą wiarę, odnowi naszą
miłość i rozpali naszą nadzieję.
Amen.
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Panie Jezu Chryste,
Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do
kazdego nas:
O, gdybyś znała dar Boży!

Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i
uwielbionego.
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,

aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza
przebaczenia od Boga.

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i
uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.

Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym
żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen

