ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU ZE ŚW. BARBARĄ
Pieśń: O Piękności niestworzona nr 10
Pieśń: Pan blisko jest – nr 23
Najdroższy Jezu klękamy dziś przed Twoim Obliczem ukrytym w Najświętszym Sakramencie
ofiarując Ci nas samych; ofiarując Ci nasze myśli i uczynki, naszą radość i smutek, a także oddajemy
Ci nasze rany. Powierzamy Ci nasze rodziny, przyjaciół… i tych, którzy nas skrzywdzili.
Najukochańszy Panie głęboko wierzymy, że jesteś z nami teraz i w każdej minucie naszego życia.
Pragniemy zatapiać się w Twojej nieskończonej Miłości i Miłosierdziu.
Maryjo, nasza Mamusiu, prosimy, wysłuchaj wszystkie prośby jakie przynosimy dziś w naszych
sercach i zanieś je do tronu Ojca. Wspomagaj nas, abyśmy - idąc za przykładem świętej Barbary,
potrafili rozpoznawać wartości które podobają się Bogu i każdego dnia dążyli do świętości.
Święta Barbaro pragniemy Twojej obecności podczas tej Adoracji. Wstawiaj się za nami do Ojca
Niebieskiego.
Duchu Święty przenikaj nasze serca, obdarz nas swoim Świętym Pokojem. Pomóż nam w ciszy i
skupieniu przeżyć to spotkanie.
Otwieraj nasze oczy by widziały, nasze uszy by słyszały i serca aby czuły… Czuły obecność Jezusa
Chrystusa… Czuły nieskończoną Jego Miłość…
Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, światłości sumień.
O najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia,
Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.
Pieśń: Przyjdź, przyjdź światłości serc nr 458

Św. Barbara jest jedną z tych świętych, których akta zaginęły. Większość tego, co o niej wiemy,
pochodzi ze średniowiecznych legend. Urodziła się pod koniec III w., legenda mówi, że w Nikomedii
(dziś Izmid w Turcji) jako córka bogatego i wpływowego człowieka.
O rękę Barbary, ubiegało się bardzo wielu konkurentów. Dziewczyna posiadała nie tylko pokaźny
posag, ale także obdarzona była wielką urodą i światłym umysłem. Spotykała się z niewielką grupką
chrześcijan, którzy ukrywali się wówczas przed prześladowaniami ze strony jednego z
najokrutniejszych cesarzy - Galeriusza Waleriusza Maksymina.
Ojciec, chcąc uchronić ją przed natrętnymi zalotnikami, a być może także przed wpływami nowej
wiary, zbudował dla niej wieżę. Tam urządził jej wygodne mieszkanie, sprowadził liczną służbę i
najlepszych nauczycieli. Młoda panna nie rozpaczała jednak z powodu odgrodzenia od świata.
Samotność i spokój sprzyjały rozmyślaniom, do których Barbara zawsze była skłonna. Obserwując z
wieży przyrodę, zastanawiała się nad harmonią świata. Coraz trudniej było jej wierzyć, że ten
doskonały porządek jest dziełem bóstw pogańskich. Pogańskie zabobony napawały ją coraz większym
wstrętem. Opatrzność Boża sprawiła, że jednym z jej nauczycieli został chrześcijański mędrzec. To
właśnie od niego Barbara po raz pierwszy usłyszała o nauce Chrystusa. Ziarno Słowa Bożego trafiło
na podatny grunt.
Córka Dioskura poznała prawdziwego Boga. Ukryta za grubymi murami w tajemnicy przed światem
mogła bez przeszkód przyjąć chrzest św. Dziewczyna tak dalece umiłowała Chrystusa, że dla Niego
postanowiła żyć w czystości.
Panie Jezu, jaką ogromną Miłością pałała święta Barbara, że postanowiła żyć w czystości i oddać się
wyłącznie Tobie. Jak trudno – nam młodym zrozumieć wartości moralne i wartości chrześcijańskie.
Jak bardzo dążymy do złudnych przyjemności oddalając się od Ciebie. Panie Jezu, z pokorą padając
do Twoich stóp, pragniemy Cię przeprosić za nasze ucieczki z drogi prowadzącej do Ciebie. Twoja
nieskończona Miłość powoduje, że ani na chwilę nie odwracasz się od nas, nie opuszczasz… My
wciąż – mali- bez Ciebie – nic nie znaczący, nie doceniamy Twojej obecności. Przyjmij nas Panie
takich jakimi jesteśmy.
Święta Barbaro, prosimy, naucz nas prawdziwej Miłości do Boga, abyśmy w naszej samotności
potrafili – tak jak Ty – usłyszeć głos Ojca i otworzyć się na Jego wielką Miłość i Miłosierdzie. Miej w
opiece wszystkich młodych chłopców i dziewczyny, którzy wciąż walczą o czystość, dodaj im sił i
odwagi w zmaganiu się z „duchem tego świata”.
Nie wiemy, w jaki sposób Dioskur dowiedział się, że jego rodzona córka przyjęła znienawidzoną
przez niego religię. Być może doniósł mu o tym ktoś ze służby; a może Barbara sama mu o tym
powiedziała. Sytuację zaognił fakt, że panna odmówiła wyjścia za mąż za wskazanego przez ojca
kandydata. Oświadczyła, że jej Oblubieńcem jest Chrystus i Jemu dochowa wiary. Gniew Dioskura
był straszny. Najpierw szykanował Barbarę i morzył ją głodem.
Sądząc, że dostatecznie zastraszył córkę, kategorycznie zażądał od niej zaprzestania praktyk
religijnych i zerwania wszelkich więzi łączących ją z chrześcijaństwem. Ona jednak stanowczo
odmówiła. Ojciec nie mógł pojąć zachowania Barbary. Im dłużej dziewczyna trwała w wierze, z tym
większym okrucieństwem pastwił się nad nią. W końcu zapowiedział jej, że jeśli nie wyrzeknie się
zakazanej wiary, zabije ją. Wkrótce miało się okazać, że nie była to czcza pogróżka.
A jak wygląda nasza wierność wierze w Jezusa Chrystusa? Czy wierzymy w Niego tylko i wyłącznie
na mszy świętej w niedzielę lub wtedy gdy jest nam ciężko albo gdy czegoś potrzebujemy? Czy
potrafimy rozmawiać o Tej Jedynej Najprawdziwszej Miłości jaką jest Pan Bóg – z naszymi
znajomymi, kolegami, koleżankami, rodziną? Czy nie próbujemy usilnie chować krzyżyka
zawieszonego na szyi, aby przypadkiem ktoś nie wyśmiał nas z powodu naszej wiary? Czy w swojej
osobie widzisz chociaż najmniejszą cząstkę świętej Barbary?
(chwila ciszy)

Pieśń: Serce Jezusa – zał. nr 6
Wobec dziewczyny zastosowano tortury, by zmusić ją do wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej.
Smagano ją biczami, przypalano pochodniami, wleczono po ulicach. Chrystus jednak nie opuścił swej
wiernej służebnicy. Objawił się jej w więzieniu i sprawił, że rany w ciągu jednej nocy zagoiły się.
Widząc ten cud kobieta, która była więziona razem z Barbarą, nawróciła się.
Ostatecznie Barbara została skazana na ścięcie. Wyrok miał wykonać rodzony ojciec, by przebłagać w
ten sposób bogów, od których odwróciła się jego córka. Ponoć kiedy Dioskur odebrał życie swemu
dziecku, niebiosa rozcięła błyskawica, która go uśmierciła.
(……………………………)
Panie Jezu przepraszamy Cię za naszą niewierność. Przepraszamy, że tak często wstydzimy się
uczynić znak krzyża przechodząc obok świątyni, że nie potrafimy odmówić gdy ktoś namawia nas do
czynienia zła, bo boimy się naszego wizerunku w oczach innych. Pragniemy przeprosić Cię za to, że
wciąż istnieją rzeczy które przysłaniają nam Twoje Oblicze. Twoją nieskończoną Miłość.
Święta Barbaro cierpiałaś niemal tak samo jak sam Jezus Chrystus skazany na śmierć za nasze
grzechy. Nie poddałaś się. Wytrwałaś w wierności do końca.
Prosimy Cię, wyproś nam u Ojca łaskę takiej odwagi jaką miałaś Ty… do samej śmierci. Abyśmy
potrafili głosić Chrystusa każdemu człowiekowi i dawali świadectwo wiary.
Św. Barbara jest patronką dobrej śmierci i trudnej pracy m.in. górników, hutników, marynarzy,
rybaków, żołnierzy, kamieniarzy, więźniów i wielu innych. Orędowniczka w czasie burzy i pożarów.
W średniowieczu zaliczano św. Barbarę do grona czternastu "Orędowników, mających stały dyżur
ratowniczy nad światem".
Panie Jezu, za wstawiennictwem Świętej Barbary prosimy Cię o łaskę wytrwałości w zmaganiu się z
codziennością, abyśmy także w naszej pracy i każdym spotykanym człowieku widzieli Ciebie. W tym
szczególnym okresie Radosnego Oczekiwania pragniemy jeszcze bardziej otwierać nasze serca
przygotowując się jak najlepiej na przyjęcie Bożej Dzieciny.
Z Psalmu 19:
Oby moje drogi były niezawodne
w przestrzeganiu Twych ustaw!
Wtedy nie doznam wstydu,
gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.
Chcę Ci dziękować szczerym sercem,
gdy nauczę się wyroków Twej sprawiedliwości.
Przestrzegać będę Twych ustaw:
nie opuszczaj mnie nigdy!
Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości?
- Przestrzegając słów Twoich.
Z całego serca swego szukam Ciebie;
nie daj zboczyć od Twoich przykazań!
W sercu swym przechowuję Twą mowę,
by nie grzeszyć przeciw Tobie.
Błogosławiony jesteś, Panie,
naucz mnie Twoich ustaw!

Opowiadam swoimi wargami
wszystkie wyroki ust Twoich.
Cieszę się z drogi Twoich upomnień
jak z wszelkiego bogactwa.
Będę rozmyślał o Twych postanowieniach
i ścieżki Twoje rozważał.
Będę się radował z Twych ustaw:
słów Twoich nie zapomnę.
Pieśń: Daj siłę, daj moc nr 319
Panie Jezu klękamy przed Tobą by Uwielbiać Ciebie i z miłością wpatrywać się w Twe Najświętsze
Ciało. Pragniemy prosić o Twoją Miłość. Wielu z nas przyszło oddać Ci swój ból, łzy i tęsknotę.
Wypełnij pustkę w naszych sercach. Otrzyj łzy tym, którzy pośród nas cierpią. Pociesz zranionych i
daj siłę utrudzonym. Prosimy, daj nam wiarę i ufność jakiej nie ma nikt!! Pragniemy Twojej Miłości,
Twojej obecności w naszych sercach… pokoju! Wyciągnij do nas Swe dłonie. Panie, tylko Ty jesteś
jedynym źródłem nadziei i miłości człowieka. Gromadzimy się tutaj aby przyjąć Ciebie do naszych
serc. Abyś wypełniał każdą, nawet najmniejszą część naszego ciała i naszej duszy. Oddajemy Ci
siebie w całości, nie pozostawiając sobie nic. Wszystko należy do Ciebie, bo Ty nas stworzyłeś, Ty
dałeś nam życie.
Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona
dusza moja…
Pieśń: Nie jestem godzien nr 81
(podkład)
Panie Jezu… czuję Twoją obecność przy mnie… ale ja wciąż jestem daleko! Powiedz mi, Panie jak
pokonać tą przepaść, która nas dzieli? Jak mam pokonać tą przepaść, którą sama stworzyłam swoim
grzechem i obojętnością na Twoją Miłość?
Panie! Pragnę usłyszeć Twój głos, chociaż jedno słowo…
Jestem córko, jestem przy Tobie. Nie pozostawiłem Cię ani na chwilę…
Panie, ja tak tęsknię za Tobą, tak bardzo chciałabym się wtulić w Twoje święte ramiona…
Trzymam Cię w swoich ramionach… trzymam, odkąd pierwszy raz o to poprosiłaś…
Dlaczego to robisz…?
Bo Cię kocham…!
Panie, przecież tak bardzo Cię zraniłam…!
Kocham Cię córko!
A moje grzechy…?
Kocham Cię…!
Co z nimi…?
Już ich nie pamiętam…!
Ale jak to…?
Co chcesz abym Ci uczynił…?
Panie, nie potrafię już o nic prosić…
Proś o wszystko… ja wysłuchuję każde moje dziecko. Tylko uwierz, że otrzymasz!
Panie, wierzę…
Więc trwaj… Córko…
Tatusiu…
Kocham Cię
I ja Ciebie kocham…
Pieśń: Nic nie musisz mówić nic 497

Pomódlmy się litanią do świętej Barbary prosząc o Jej wstawiennictwo i potrzebne łaski dla każdego i
każdej z nas.
Litania do św. Barbary
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami
Abyś Nam bez Sakramentów świętych schodzić z tego świata nie dopuściła, przyczyń się za nami
Abyś nam ulżenie chorób i cierpliwość w nich uprosiła,
Abyś nam zjednała łaskę ostateczną,
Abyś nam konającym przytomną byłą,
Abyś się za nami przyczyniła na sądzie Boskim,
Abyś nas od śmierci wiecznej wyprosiła,
Abyś po śmierci nam i wszystkim braciom i siostrom bractwa odpoczynek wieczny zjednała,
Abyś dusz naszych, wszystkich braci i sióstr naszych od mąk czyśćcowych zachowanie wybłagała,
Przez zasługi Twoje,
Przez boleść Twoją w męczeństwie okrutnym przyjętą,
Przez niewinną śmierć Twoją,
Przez zasługę, za pomocą której Chrystus Cię nawiedził i uzdrowił,
Przez wszelkie dobroczynności Chrystusowe; uczynione dla Ciebie,
Przez wszelakie ku Bogu chęci Twoje,
Wielce uwielbiona przez Boga.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Módlmy się: Boże Wszechmogący, udziel nam Twego miłosierdzia, które świętej dziewicy i
męczennicy Barbarze okazałeś, abyśmy za przyczyną jej chwalebnych zasług, od nagłej śmierci byli
wolnymi i w godzinę śmierci naszej dostąpić mogli łaski przyjęcia Sakramentów świętych. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.
Święta Barbaro dziękujemy Ci za Twoją obecność, za to, że mogliśmy się gromadzić dziś wokół
Twego oblicza. Dziękujemy za Twój przykład świętości i wierności Chrystusowi.
Maryjo, Mateńko nasza, pragniemy podziękować Ci za Twoją opiekę, za to, że czuwałaś nad nami i za
to, że nieustannie wypraszasz nam u Ojca potrzebne łaski.
Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją obecność pośród nas, za pokój w sercu który nam ofiarowałeś, za
wyciszenie… Dziękujemy za to, że razem możemy się jednoczyć i trwać na modlitwie u Twoich stóp.
Dziękujemy, że z tak wielką, Ojcowską Miłością przyjmujesz nas do Siebie i wysłuchujesz nasze
prośby. Jezu… Błogosław nam.
Pieśń: Mów do mnie Panie – zał. nr 4

