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ADORACJA EUCHARYSTII

Jan Pawe³ II w encyklice Ecclesia de Eucharistia du¿o miejsca powiêci³ adoracji
Najwiêtszego Sakramentu1. Wed³ug papie¿a jednym z pozytywnych efektów reformy
liturgicznej Soboru Watykañskiego II jest fakt, ¿e w wielu miejscach adoracja Najwiêtszego Sakramentu znajduje swoj¹ w³aciw¹ rolê w ¿yciu codziennym i staje siê
ród³em niewyczerpanej wiêtoci. Lecz Ojciec wiêty zauwa¿a tak¿e cienie tej reformy, bowiem na pierwszym miejscu wymienia prawie ca³kowity zanik praktyki adoracji
eucharystycznej (nr 10). Problem ten widzi siê zarówno w Polsce, jak i w innych krajach,
na przyk³ad w Niemczech2.
Warto zatem zastanowiæ siê nad adoracj¹, chocia¿ wydaje siê, ¿e kryzys adoracji
nie jest u nas a¿ tak silny. W refleksji tej chodzi przede wszystkim o ukazanie praktycznych uwag dotycz¹cych ukszta³towania adoracji Najwiêtszego Sakramentu, bez
uwzglêdnienia teologicznych zasad.

Por. Encyklika Ecclesia de Eucharistia (EdE), 17 IV 2003, nr 9, 10, 25, 61.
Zob. R. Rak, Eucharystia w ¿yciu chrzecijañskim, Katowice 1984, s. 177; J. Miazek, Struktura
nabo¿eñstw eucharystycznych w praktyce parafialnej, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1986, nr 39,
s. 317; W. Mizio³ek, Duszpasterstwo eucharystyczne, w: II Kongres Eucharystyczny. Pomoce teologiczno-duszpasterskie dla parafii, Poznañ 1987, s. 253; J.H. Emminghaus, Verehrung der Eucharistie außerhalb des Messe, Bibel und Liturgie 1972, nr 45, s. 207 n.; M. Freitag, U. Terlinden, Eucharistische
Anbetung. Verständnishilfen  Gestaltungsmöglichkeiten, Kevelaer 2003, s. 11.
1

2
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ZACHÊTY KOCIO£A DO ADORACJI EUCHARYSTII

Adoracja Eucharystii (w cis³ym znaczeniu) rozwija³a siê dopiero od XIII wieku,
choæ z szacunkiem i czci¹ wiêtych Postaci spotykamy siê od pocz¹tku istnienia
Kocio³a. Przez ca³e wieki adoracjê traktowano pierwszoplanowo. Sobór Watykañski II i dokumenty posoborowe przywróci³y pe³n¹ i syntetyczn¹ naukê o wszystkich
aspektach Eucharystii. W nowym wietle ukazano zwi¹zki pomiêdzy Eucharysti¹
jako ofiar¹, uczt¹ i sakramentem trwaj¹cym. Ale mimo to mo¿na zauwa¿yæ niedocenianie adoracji. W zwi¹zku z tym daje siê dostrzec wiele zachêt Kocio³a do o¿ywiania tego¿ kultu.
Instrukcja Eucharisticum mysterium przypomina, ¿e Koció³ poleca usilnie nabo¿eñstwo tak prywatne, jak i publiczne do Sakramentu O³tarza równie¿ poza Msz¹ w.
i zachêca: Niech wiêc wierni staraj¹ siê, by stosownie do w³asnego trybu ¿ycia
oddawali czeæ Chrystusowi Panu w Sakramencie. Pasterze za niech ich ku temu
poci¹gaj¹ w³asnym przyk³adem i zachêcaj¹ s³owami3.
W instrukcji Inaestimabile donum czytamy: Zaleca siê gor¹co nabo¿eñstwa zarówno publiczne jak i prywatne do Najwiêtszego Sakramentu tak¿e poza Msz¹ w.
Obecnoæ Chrystusa, którego wierni adoruj¹ w Eucharystii, wywodzi siê bowiem
z Ofiary i zmierza do sakramentalnego i duchowego zjednoczenia4.
Rytua³ rzymski o Komunii w. i kulcie eucharystycznym poza Msz¹ w.5 zaleca:
Chocia¿ ofiara eucharystyczna jest ród³em i szczytem ca³ego ¿ycia chrzecijañskiego, nale¿y usilnie rozwijaæ równie¿ poza Msz¹ w. prywatne i publiczne nabo¿eñstwa
do Najwiêtszej Eucharystii i podaje dalej uzasadnienie adoracji: Przebywaj¹c przy
Chrystusie Panu, ciesz¹ siê Jego g³êbok¹ i za¿y³¹ przyjani¹ i otwieraj¹ przed Nim swe
serca, przedstawiaj¹ Mu potrzeby w³asne oraz wszystkich sobie bliskich i modl¹ siê
o pokój i zbawienie wiata (nr 55, 56).
Szczególnie wiele uwagi powiêca temu tematowi Jan Pawe³ II. W licie Dominicae
coenae (DCe) pisze: O¿ywienie i pog³êbienie kultu eucharystycznego jest sprawdzianem prawdziwej odnowy  tej, któr¹ Sobór postawi³ sobie za cel. [...] Koció³ i wiat
odczuwaj¹ wielk¹ potrzebê kultu eucharystycznego. Jezus oczekuje nas w tym sakramencie mi³oci. Nie ¿a³ujmy naszego czasu na spotkanie z Nim w adoracji (nr 3).
W encyklice Ecclesia de Eucharistia papie¿ nie tylko zachêca do adoracji, ale
daje o niej osobiste wiadectwo: Jest wiêc zadaniem pasterzy Kocio³a, aby równie¿ poprzez w³asne wiadectwo zachêcali do kultu eucharystycznego, do trwania na
Kongregacja Obrzêdów, Instrukcja Eucharisticum mysterium (EM), 25 V 1967, nr 50, 58.
Kongregacja Sakramentów i Kultu Bo¿ego, Instrukcja Inaestimabile donum, 3 IV 1980, nr 20.
5
De sacra communione et de cultu mysterii eucharystici extra Missam (KKTE), Typis Polyglottis
Vaticanis 1973 (Komunia wiêta i kult tajemnicy eucharytsycznej poza Msz¹ wiêt¹ dostosowane do
zwyczajów polskich, Katowice 1985).
3
4
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adoracji przed Chrystusem obecnym pod Postaciami eucharystycznymi, szczególnie
podczas wystawienia Najwiêtszego Sakramentu. Piêknie jest zatrzymaæ siê z Nim
i jak umi³owany Uczeñ oprzeæ g³owê na Jego piersi, poczuæ dotkniêcie nieskoñczon¹
mi³oci¹ Jego Serca. Jeli chrzecijañstwo ma siê wyró¿niaæ w naszych czasach przede
wszystkim «sztuk¹ modlitwy», jak nie odczuwaæ odnowionej potrzeby d³u¿szego
zatrzymania siê przed Chrystusem obecnym w Najwiêtszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pe³nej mi³oci? (nr 25).
II Polski Synod Plenarny zaleca wspólnotow¹ adoracjê Najwiêtszego Sakramentu
w ka¿dej parafii raz w miesi¹cu w ustalonym dniu, na przyk³ad w pierwszy czwartek,
pi¹tek lub niedzielê oraz godzinn¹ adoracjê w ci¹gu tygodnia. Nakazuje tak¿e raz
w roku d³u¿sze uroczyste wystawienie Najwiêtszego Sakramentu, aby miejscowa wspólnota mog³a gorliwiej rozwa¿aæ i adorowaæ Chrystusa w tajemnicy Eucharystii6.
FORMY ADORACJI EUCHARYSTII

Wed³ug Dyrektorium o pobo¿noci ludowej i liturgii adoracja mo¿e przybieraæ
ró¿ne formy: zwyk³e nawiedzenie Najwiêtszego Sakramentu w tabernakulum [...];
adoracja, wed³ug przepisów liturgicznych, przed wystawionym Najwiêtszym Sakramentem w monstrancji albo w puszce na d³u¿szy lub krótszy czas; tak zwana
adoracja wieczysta lub czterdziestogodzinne nabo¿eñstwo7.

Nawiedzenie Najwiêtszego Sakramentu
Rytua³ De sacra communione nie omawia specjalnie prywatnej modlitwy przed
Najwiêtszym Sakramentem, zachêca jednak duszpasterzy, aby kocio³y by³y otwarte codziennie, by wierni mogli ³atwo pomodliæ siê przed Najwiêtszym Sakramentem (KKTE 11).
Przed XIII wiekiem nie istnia³ zwyczaj modlitwy przed Najwiêtszym Sakramentem. Modlono siê wokó³ o³tarza, który, jako symbol Chrystusa, otaczano kultem.
Sytuacja zmieni³a siê dopiero w XIV wieku. O³tarz zyska³ nowe znaczenie. Okazywano mu czeæ ze wzglêdu na znajduj¹ce siê tam tabernakulum z Najwiêtszym Sakramentem. Zwyczaj nawiedzania Chrystusa obecnego w hostii rozpowszechniony
by³ szczególnie w zakonach. Do czci Najwiêtszego Sakramentu przyczyni³ siê
w. Franciszek, który nakazywa³ swoim braciom otaczaæ tabernakulum najwy¿sz¹ czci¹.

6
II Polski Synod Plenarny (19911999), Poznañ 2001, Liturgia Kocio³a po Soborze Watykañskim II,
nr 100 n.
7
Komisja ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobo¿noci ludowej i liturgii (DPiL),
17 XII 2001, nr 165.
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Katechizm Kocio³a Katolickiego naucza: Poniewa¿ w sakramencie O³tarza obecny jest sam Chrystus, nale¿y Go czciæ kultem adoracji. Nawiedzenie Najwiêtszego
Sakramentu [...] jest dowodem wdziêcznoci, porêk¹ mi³oci i obowi¹zkiem nale¿nej
czci wzglêdem Chrystusa Pana (nr 1418).

Adoracja
Adoracja to przebywanie przed Najwiêtszym Sakramentem wyra¿aj¹ce uwielbienie dla Chrystusa obecnego pod Postaciami eucharystycznymi8. Jest ona czêci¹
cnoty pobo¿noci. Podczas adoracji cz³owiek zwraca siê w postawie uwielbienia do
samego Boga, który objawia siê cz³owiekowi poprzez dzie³o Jezusa Chrystusa.
W adoracji Najwiêtszego Sakramentu cz³owiek kieruje siê tak¿e ku Chrystusowi,
który nas odkupi³ i pozosta³ z nami w sposób trwa³y i substancjalny w Eucharystii9.
Z adoracj¹ zwi¹zana jest chêæ naladowania Chrystusa, a zw³aszcza Jego postawy
ofiarowania siê Bogu i ludziom. Przede wszystkim adoracja winna rodziæ pragnienie zjednoczenia z Chrystusem w Komunii i spotkania z Nim w Najwiêtszej Ofierze. Adoracja jest obowi¹zkiem zarówno ca³ego Kocio³a, jak i poszczególnych
wiernych.

Czterdziestogodzinne nabo¿eñstwo
Szczególnym rodzajem wystawienia Najwiêtszego Sakramentu jest tzw. czterdziestogodzinne nabo¿eñstwo. Jest to adoracja trwaj¹ca nieprzerwanie przez czterdzieci godzin lub przez trzy dni z przerwami nocnymi. Nazwa nawi¹zuje do czasu,
jaki up³yn¹³ od z³o¿enia Chrystusa w grobie do Jego zmartwychwstania. Nabo¿eñstwo to zapocz¹tkowa³o bractwo biczowników z Zadaru (dzi Chorwacja). Adorowali oni Najwiêtszy Sakrament w Bo¿ym Grobie wzoruj¹c siê na starochrzecijañskim
czuwaniu i pocie w czasie Triuduum Paschalnego. Praktykê tê rozpowszechni³ Antoni Maria Zaccaria w XVI wieku w Mediolanie. Tam te¿ wystawienie Najwiêtszego Sakramentu w poszczególnych parafiach miasta rozszerzono na inne dni, na wzór
dzisiejszej wiecznej adoracji. Jezuici wprowadzali to nabo¿eñstwo tak¿e poza W³ochami. Odprawiano je przed rod¹ Popielcow¹ jako wynagrodzenie za grzechy pope³nione w czasie karnawa³u. W Polsce nabo¿eñstwo to mia³o tak¿e charakter b³agalny
w intencji odwrócenia niebezpieczeñstw i klêsk ¿ywio³owych10.

8
W. Schenk, Adoracja Najwiêtszego Sakramentu, w: Encyklopedia katolicka (EK), t. 1, Lublin
1989, kol.101.
9
R. Rak, Eucharystia w ¿yciu..., s. 178.
10
W. Schenk, Czterdziestogodzinne nabo¿eñstwo, EK, t. 3, kol. 923.
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W praktyce duszpasterskiej zezwala siê obecnie na przesuniêcie czterdziestogodzinnego nabo¿eñstwa z dni przed rod¹ Popielcow¹ na trzy dowolne dni dwóch
pierwszych tygodni Wielkiego Postu, a tak¿e na przesuniêcie godzin adoracyjnych
na póniejsze godziny wieczorne i dostosowanie ich do mo¿liwoci wiernych11.

Wieczysta adoracja
Adoracja wieczysta to nieprzerwanie trwaj¹ca czeæ oddawana w diecezji przez
jednostki lub wspólnoty, np. parafialne. Pocz¹tków adoracji nale¿y dopatrywaæ siê
w czterdziestogodzinnym nabo¿eñstwie. Nabo¿eñstwo to Karol Boromeusz wprowadzi³ kolejno w poszczególnych kocio³ach Mediolanu, tak ¿e z czasem sta³o siê
nieustaj¹cym. Praktyka ta dotar³a do Rzymu dziêki Filipowi Nereuszowi, a papie¿
Klemens VIII wprowadzi³ j¹ w kocio³ach Rzymu. W lady Rzymu posz³o wiele
diecezji, które wyznacza³y poszczególnym parafiom dni wystawienia Najwiêtszego
Sakramentu. W Polsce wieczysta adoracja pojawi³a siê w XVIII wieku. Oprócz tej
formy adoracji istniej¹ jeszcze inne. S¹ wyznaczone parafie, w których Najwiêtszy
Sakrament jest wystawiony stale12.
Wieczna adoracja rozpoczyna siê po Mszy w. porannej i trwa do godzin wieczornych. Po adoracji udziela siê b³ogos³awieñstwa sakramentalnego i jeli jest mo¿liwe,
to zostaje odprawiona Msza wed³ug formularza o Najwiêtszej Eucharystii. £¹cznoæ miêdzy adoracj¹ a sprawowaniem Eucharystii powinna byæ zachowana dziêki
temu, ¿e hostiê konsekruje siê w czasie Mszy rozpoczynaj¹cej wystawienie.

Godzina wiêta
Jest to jedna z praktyk religijnych ku czci Serca Jezusa. Zwi¹zana jest ona z objawieniami w. Ma³gorzaty Marii Alacoque, podczas których Chrystus prosi³ j¹, by
ka¿dej nocy z czwartku na pi¹tek godzinê przed pó³noc¹ rozwa¿a³a Jego mêkê w celu
wyjednania mi³osierdzia Bo¿ego dla grzeszników. Ta pocz¹tkowo prywatna praktyka
zosta³a rozszerzona w Kociele i nazwano j¹ Godzin¹ wiêt¹. W 1829 roku powsta³o
Arcybractwo Godziny wiêtej, którego zadaniem by³o rozszerzanie tej¿e praktyki. Papie¿ Pius XI w 1928 roku zatwierdzi³ Godzinê wiêt¹ dla wszystkich wiernych, a Jan
Pawe³ II w licie o tajemnicy Eucharystii Dominicae cenae (24 II 1980) wymienia j¹
poród ró¿nych form pobo¿noci eucharystycznej (nr 3). Godzinê wiêt¹ mo¿na odprawiaæ publicznie w obecnoci Najwiêtszego Sakramentu albo prywatnie. W jej trakcie
prowadzi siê rozwa¿ania, wykonuje piewy, akty wiary, uwielbienia i przeb³agania.
11
Zob. Wiara, modlitwa i ¿ycie w Kociele katowickim. Uchwa³y I Synodu diecezji katowickiej,
Katowice  Rzym 1978, V 3.5.1; V 3.5.2.
12
W. Schenk, Adoracja wieczysta, EK, t. 1, kol. 103.
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W Polsce Godzinê wiêt¹ odprawia siê m.in. w pierwsze czwartki miesi¹ca i w czasie
adoracji w Wielki Czwartek w tzw. ciemnicy13.
ELEMENTY ADORACJI

W De sacra communione wymieniono ró¿ne elementy wystêpuj¹ce podczas adoracji: modlitwy, piewy, czytania oraz wiête milczenie. Te same elementy wymienia
instrukcja Episkopatu Polski O kulcie tajemnicy eucharystycznej poza Msz¹ wiêt¹14.
Podkrela siê, ¿e wy¿ej wymienione elementy powinny byæ tak u³o¿one co do
treci, by wierni koncentrowali swoj¹ uwagê na Chrystusie Panu, a sama adoracja
zachêca³a ich do pe³nego udzia³u w Misterium Paschalnym Chrystusa uobecnianym
we Mszy w. Dziêki tym elementom adoracja podtrzymuje odpowiednie dyspozycje
potrzebne do w³aciwego uczestnictwa w Najwiêtszej Ofierze i budzi pragnienie
Komunii w. Treæ modlitw, piewów i czytañ winna wyra¿aæ wdziêcznoæ Bogu
Ojcu za dar Chrystusa ofiaruj¹cego siê za ludzi, pobudzaæ do radoci ze spotkania
z Chrystusem, z ¿ycia w przyjani z Nim oraz prowadziæ do otwarcia przed Nim
swego serca. Poprzez te elementy uczestnicy adoracji mog¹ zanosiæ proby za siebie
i bliskich o pokój i zbawienie wiata oraz uczyæ siê postawy ofiarnej, wiadczenia
o Chrystusie i pe³nienia dzie³ mi³oci (por. KTE 5).
Modlitwy odmawiane w czasie adoracji winny budziæ wiarê w Chrystusa, w Jego
zbawcz¹ dzia³alnoæ w czasie liturgii i obecnoæ pod Postaciami eucharystycznymi.
Wyra¿aj¹ one tak¿e uwielbienie. Wielbi siê w nich Boga za wielkie dzie³o zbawienia
dokonane w Jezusie Chrystusie. Uwielbia siê w nich Chrystusa za dokonanie dzie³a
zbawienia przez Misterium Paschalne i uobecnianie go nieustannie we Mszy w.
Modlitwy adoracyjne maj¹ byæ tak¿e dziêkczynieniem sk³adanym Trójcy Przenajwiêtszej, Ojcu za plan zbawienia, Chrystusowi za jego realizacjê i obecnoæ eucharystyczn¹, Duchowi wiêtemu za uwiêcanie i przemianê chleba i wina w cia³o
i krew Chrystusa. Modlitwy pomagaj¹ rozwa¿aæ mi³oæ Chrystusa, Jego ofiarowanie
siê i pos³uszeñstwo Ojcu. Wyra¿aj¹ tak¿e pragnienie przeb³agania i wynagrodzenia
Chrystusowi. W treci modlitw winny znaleæ siê tak¿e zachêty do postawy ofiarnej,
wspó³ofiary z Chrystusem, naladowania Jego pos³uszeñstwa, a tak¿e proba o si³ê
do realizacji tych postaw i wyra¿enie chêci ich zrealizowania.
Przygotowuj¹c modlitwy adoracyjne proponuje siê tradycyjny schemat budowy
modlitwy rzymskiej (kolekty)15. Modlitwa ta sk³ada siê z wezwania, anamnezy, proby, doksologii i aklamacji16. W wezwaniu Imienia Bo¿ego mog³yby znaleæ siê okreC. Dr¹¿ek, Godzina wiêta, w: EK, t. 5, kol. 1237 n.
Por. Instrukcja Episkopatu Polski O kulcie tajemnicy eucharystycznej poza Msz¹ wiêt¹ (KTE),
nr 4, w: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski, Lublin 1994, s. 93; KKTE 71.
15
M. Freitag, U. Terlinden, Eucharistische Anbetung. Verständnishilfen , s. 36 n.
16
Zob. B. Nadolski, Liturgika, t. 1: Liturgia fundamentalna, Poznañ 1989, s. 101.
13
14
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lenia zwi¹zane z pos³aniem Chrystusa na wiat, przyjêciem ofiary Chrystusa i Jego
obecnoci¹ w Eucharystii. W anamnezie nale¿a³oby odnieæ siê do wydarzeñ paschalnych i uobecniania ich dzi w Eucharystii. Epikleza mog³aby wyra¿aæ proby
o umiejêtnoæ wielbienia Boga i Chrystusa za Eucharystiê oraz o postawê wspó³ofiary, a tak¿e chêæ zadoæuczynienia i kontynuowania zjednoczenia z Chrystusem
w ¿yciu codziennym. W doksologii mog³oby znaleæ siê uwielbienie Boga przez Chrystusa w Duchu wiêtym za konkretny element tajemnicy eucharystycznej.
Instrukcja Episkopatu Polski zwraca uwagê na to, aby w treciach modlitw daæ
pierwszeñstwo uwielbieniu przed prob¹. Podkrela siê tak¿e, ¿e nie jest mo¿liwe
wyra¿enie wszystkich treci w jednej modlitwie, nawet podczas jednej adoracji, dlatego nale¿y dokonaæ roztropnego wyboru treci (por. KTE 6).
Tak¿e piewy  wa¿ny element adoracji  wyra¿aj¹ odpowiedni¹ treæ. Wydaje
siê, ¿e powinny one zawieraæ te same treci co modlitwy. Nale¿y dobieraæ pieni
chwal¹ce Boga. Takimi pieniami s¹ np. psalmy, których nie u¿ywa siê zbyt czêsto
w naszych adoracjach. Najbardziej po¿¹dane s¹ piewy ukazuj¹ce treci zwi¹zane
z Eucharysti¹, a tak¿e takie, które nawo³uj¹ do wspó³ofiary, przeb³agania i wynagrodzenia. KKTE proponuje hymny i pieni eucharystyczne zatwierdzone do wykorzystania we Mszy w. (nr 73).
Czytanie Pisma wiêtego w czasie adoracji wynika z ducha liturgii. Nale¿y wybraæ takie fragmenty, które wprowadz¹ wiernych w g³êbsze zrozumienie Eucharystii,
uka¿¹ jej poszczególne aspekty i ich zwi¹zek z ¿yciem chrzecijanina (KTE 8). Jeli
wykorzystuje siê wiêcej fragmentów biblijnych, nale¿y je tak dobraæ, aby zachowaæ
jednoæ myli i tematu. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e adoracja nie jest nabo¿eñstwem
s³owa Bo¿ego. Przez nadmiar s³ów nie mo¿na wytworzyæ klimatu modlitewnego,
który konieczny jest w adoracji. S³owo Bo¿e mo¿e taki klimat wytworzyæ, jeli jest
odpowiednio czytane i rozwa¿ane w formie modlitewnej. Praktyka ukazuje, ¿e nale¿y korzystaæ z krótkich fragmentów biblijnych i rozwa¿aæ je dog³êbnie. Proponuje
siê, aby umieciæ czytanie w pierwszej czêci adoracji, nastêpnie je rozwa¿yæ i odpowiedzieæ na nie modlitwami17. W polskiej praktyce stosuje siê czêciej rozwa¿ania,
w które wplecione s¹ zdania z Pisma wiêtego18. Propozycje adoracji wydane np.
w Niemczech podaj¹ konkretne czytania, na które odpowiada siê piewem psalmu
(responsoryjnego), a póniej rozwa¿a siê w formie modlitewnej19.
Elementem adoracji jest tak¿e wiête milczenie. Zaleca siê je po czytaniu Pisma
wiêtego, po wezwaniach modlitewnych, a nawet podczas odmawianych modlitw
(KTE 11). Mo¿e to byæ milczenie medytacyjne, które pomaga rozwa¿yæ us³yszane
Por. J. Miazek, Struktura nabo¿eñstw , s. 323.
Zob. K. Mas³yk, Adoracja Najwiêtszego Sakramentu, Kraków 2004; Iæ ladami Chrystusa,
Tarnów 2004.
19
Zob. M. Freitag, U. Terlinden, Eucharistische Anbetung. Verständnishilfen .
17
18
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s³owo czy prze¿yæ w wierze obecnoæ Chrystusa w Eucharystii. Mo¿e byæ równie¿
milczenie adoracyjne, które jest aktem czci Boga, zachwytem cz³owieka wobec wielkoci i mi³oci Boga. To tak¿e mo¿liwoæ modlitewnej rozmowy z Bogiem w swoim
sercu i szukanie odpowiedzi na Bo¿e wezwania.
STRUKTURA ADORACJI

Rytua³ De sacra communione wylicza jedynie elementy adoracji, nie wspomina
jednak o ich uk³adzie, struktura adoracji jest wiêc dowolna.
Poszczególne diecezje polskie posiadaj¹ swoje schematy adoracji, które s¹ w zasadzie bardzo podobne. Np. agendy liturgiczne (parafialne) wydane w diecezjach
opolskiej, katowickiej i e³ckiej podaj¹ schematy czy te¿ gotowe propozycje: adoracji
ogólnej, czterdziestogodzinnego nabo¿eñstwa, nieustannej (wiecznej) adoracji i Godziny wiêtej.
Agenda opolska podaje gotow¹ propozycjê Godziny wiêtej, polecaj¹c ten uk³ad
i teksty do wykorzystania w czasie czterdziestogodzinnego nabo¿eñstwa i nieustannej adoracji. Po wystawieniu Najwiêtszego Sakramentu i odpiewaniu pieni odmawia siê modlitwê wstêpn¹, zachêtê do adoracji. Nastêpnie proponuje siê czytania
biblijne, które zaleca siê wybraæ z VII tomu Lekcjonarza mszalnego. Po chwili cichej
medytacji i pieni odmawia siê w formie litanijnej akt wiary w obecnoæ Chrystusa,
po którym nastêpuje chwila ciszy, a potem pieñ. Nastêpnie czyta siê kolejny fragment Pisma wiêtego o przykazaniu mi³oci i odmawia modlitwê dziêkczynienia za
mi³oæ Chrystusa. Nastêpna modlitwa, tak¿e w formie litanijnej, jest prob¹ o umacnianie Chlebem ¿ycia. Ostatnim elementem jest przedstawienie prób. Proponuje siê
tak¿e odmówienie Litanii do Imienia Jezus20.
Agenda katowicka zawiera ogólny wzór adoracji dla doros³ych i m³odzie¿y. Podane s¹ gotowe akty uwielbienia, dziêkczynienia, przeb³agania w formie litanijnej
oraz wybór odpowiednich pieni. Adoracja dla m³odzie¿y posiada teksty refleksji
wprowadzaj¹cej i refleksji o mi³osierdziu Bo¿ym oraz propozycje pieni. Po nich
proponuje siê czytanie Ewangelii i modlitwê o mi³oæ. Podane s¹ jeszcze dodatkowe
teksty do wykorzystania w czasie adoracji. W nastêpnym punkcie agendy omawia siê
jedynie tygodniow¹ godzinê adoracyjn¹, zaznaczaj¹c, ¿e odbywa siê ona zasadniczo
w ciszy; zachêca siê jednak, aby dla uczestników przygotowaæ teksty u³atwiaj¹ce
modlitwê. Podany jest tak¿e wzór Godziny wiêtej. Znajdujemy tam teksty modlitwy
wstêpnej, wyznanie wiary w obecnoæ Chrystusa w formie litanijnej, chwilê ciszy,
krótkie czytanie i podziêkowanie za mi³oæ Chrystusa, rozwa¿anie o Chlebie ¿ycia,
a nastêpnie proby. Podane s¹ równie¿ propozycje odpowiednich piewów. W na20

Por. Agenda liturgiczna diecezji opolskiej, Opole 1981, s. 2936.
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stêpnym punkcie omówiono d³u¿sze, uroczyste adoracje w parafii, czyli wieczn¹
adoracjê i nabo¿eñstwo czterdziestogodzinne. Proponuje siê, aby adoracja poszczególnych grup w czasie wiecznej adoracji zawiera³a: powitanie Chrystusa, akty wiary
nadziei i mi³oci, akty dziêkczynne, uwielbienia, zadoæuczynienia i b³agalne. Przy
omawianiu czterdziestogodzinnego nabo¿eñstwa nie podaje siê schematu poszczególnych godzin adoracyjnych21.
Agenda diecezji e³ckiej zawiera wzór adoracji na pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca.
Znajduje siê tam wprowadzenie, które jest zachêt¹ do adoracji. Nastêpnie po wystawieniu Najwiêtszego Sakramentu proponuje siê czytanie fragmentu Pisma wiêtego i chwilê ciszy. Po nich nastêpuje modlitwa o wiarê w formie litanijnej i w podobnej
formie modlitwa dziêkczynienia, adoracjê za koñczy modlitwa ofiarowania. We
wzorze tym zawarte s¹ tak¿e propozycje pieni. Agenda posiada tak¿e wzór Godziny
wiêtej. Po modlitwie wstêpnej proponuje siê czytanie, chwilê ciszy i piew. Nastêpnie podana jest modlitwa wyra¿aj¹ca wiarê w obecnoæ Chrystusa, kolejne czytanie
i modlitwa dziêkczynienia. Po kolejnym, trzecim czytaniu nastêpuje modlitwa o umocnienie Chlebem ¿ycia oraz proby. Dodano uwagê, ¿e mo¿na odmówiæ Litaniê do Imienia Jezus. Wzór ten posiada oczywicie przyk³ad piewów. W agendzie znajdujemy te¿
propozycjê kszta³tu nabo¿eñstwa czterdziestogodzinnego. S¹ tam podane teksty aktów
uwielbienia, dziêkczynienia, przeb³agania oraz wybór pieni22.
Ciekaw¹ propozycj¹ formy adoracji wydaje siê uk³ad: s³uchanie  odpowied 
modlitwa23. S³uchanie wymaga czêsto bodca z zewn¹trz. Mo¿e nim byæ sam Najwiêtszy Sakrament, Chrystus obecny pod os³on¹ znaku. Szczególnie przemawia
zw³aszcza s³owo Bo¿e, które Chrystus kieruje osobicie do ka¿dego s³uchaj¹cego.
Impulsem do s³uchania mo¿e byæ tak¿e rozwa¿anie o dzia³aniu Boga.
S³owo Bo¿e i obecnoæ Chrystusa domaga siê odpowiedzi. T¹ odpowiedzi¹ jest
przede wszystkim wiara w Chrystusa i Jego zbawcz¹ i dzia³aj¹c¹ obecnoæ. Jest ni¹
tak¿e przyjêcie s³owa Bo¿ego i otwarcie siê na s³owo rozwa¿ania. Odpowied dokonuje siê tak¿e poprzez piew czy recytacjê. Przyk³adem mo¿e byæ piew psalmu,
hymnu albo pieni wyra¿aj¹cej wiarê, gotowoæ przyjêcia wymagañ s³owa Bo¿ego.
Kolejnym elementem adoracji jest modlitwa, która jest odpowiedzi¹ cz³owieka
na rzeczywistoæ Boga. Skoro Bóg przemawia, a cz³owiek potrafi odpowiedzieæ Bogu,
wówczas rodzi siê chêæ uwielbienia, dziêkczynienia, przeb³agania czy proby.
Propozycje kszta³tu Godziny wiêtej ju¿ od wielu lat przynosi Biblioteka Kaznodziejska, w modlitewnikach diecezjalnych podane s¹ wzory adoracji, wydawane s¹
te¿ liczne publikacje na ten temat. Istnieje wiêc mo¿liwoæ ogromnego wyboru
i potrzeba dobrego przygotowania.
Por. Nabo¿eñstwa diecezji katowickiej. Agenda liturgiczna, Katowice 1987, s. 1230.
Nabo¿eñstwa, modlitwy, b³ogos³awieñstwa. Agenda parafialna, Z¹bki 2002, s. 242253.
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Zob. M. Freitag, U. Terlinden, Eucharistische Anbetung. Verständnishilfen , s. 35 n.
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Rytua³ De sacra communione nie podaje uk³adu elementów adoracji. Wa¿niejsza
jest zatem jej treæ ani¿eli uk³ad formalny. Nale¿y jednak troszczyæ siê, aby modlitwy,
czytania i piewy umacnia³y wiarê, prowadzi³y do Chrystusa, budzi³y pragnienia uczestnictwa w Najwiêtszej Ofierze i Komunii w., uczy³y pobo¿noci eucharystycznej.
Nabo¿eñstwa eucharystyczne odbywaj¹ siê czêsto po Mszy w. Jest to teologicznie poprawne, bowiem ukazuje, ¿e ród³em adoracji jest Msza w. W praktyce powoduje to jednak skracanie adoracji, która staje siê jakby dodatkiem, który trzeba
wykonaæ, niestety, w krótkim czasie. Na spotkanie z Chrystusem, na kontemplacjê
pe³n¹ wiary musi siê znaleæ czas!
Nale¿y zachêcaæ wiernych do udzia³u w adoracji, któr¹ trzeba dobrze przygotowywaæ i starannie przeprowadzaæ. Istnieje potrzeba w³aciwie ukszta³towanej pobo¿noci eucharystycznej i ukazywania korzyci p³yn¹cych z adoracji24.
Eucharystia jest nieocenionym skarbem: nie tylko jej sprawowanie, lecz tak¿e
jej adoracja poza Msz¹ w. pozwala zaczerpn¹æ z samego ród³a ³aski. Wspólnota,
która chce kontemplowaæ oblicze Chrystusa [...], nie mo¿e zaniedbaæ pog³êbienia
tego aspektu kultu eucharystycznego, w którym znajduj¹ przed³u¿enie i mno¿¹ siê
owoce komunii z Cia³em i Krwi¹ Pana (EdE 25).

24

Zob. Eucharisticum mysterium, nr 50; zob. tak¿e R. Rak, Eucharystia w ¿yciu , s. 190.

