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Jezus Pan i Zbawca 
 
Apel Jasnogórski. Krótkie rozważanie. 
Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu. 

Prowadzący: Współczesnemu człowiekowi szczególnie ciężko jest 
uwolnić się od zewnętrznego zamętu, od ciągłego niepokoju, od nieu-
stannej pogoni za szczęściem. Także z trudem przychodzi mu rozpo-
znanie swojego powołania, swojej godności... Ma wiele pytań i wątpli-
wości. Odpowiedzi na nie próbuje znaleźć w czasopismach, telewizji, 
muzyce, w magii i zabobonach, czasem w jakiejś religii... Nie rzadko 
spotyka ludzi, którzy wzbudzają w nim zaufanie, sympatię – i którym 
spontanicznie wierzy, idąc za ich radą, namową, reklamą... I znajduje 
odpowiedzi: poprawne i błędne – odpowiedzi, którymi później bardzo 
często czuje się rozczarowany, oszukany, "nabity w butelkę"... 

Panie Jezu, dziś prośmy Cię, abyś pomógł nam prostować nasze drogi  
i znaleźć prawdziwą odpowiedź na dręczące nas pytania i zdobyć 
prawdziwe szczęście w naszym życiu. 

Pieśń. 

Lektor: Poprosiłem Pana Boga, aby odebrał mi mój ból. 
Pan Bóg powiedział: 

Głos Boga: Nie. Ból nie jest dla Mnie, abym go odbierał, ale dla ciebie, 
abyś go nie zadawał innym. 

Lektor: Poprosiłem Pana Boga, aby dał mi cierpliwość. 
Pan Bóg powiedział: 

Głos Boga: Nie. Cierpliwość jest owocem ciężkiej próby, a nie darem. 

Lektor: Poprosiłem Pana Boga, aby dał mi radość. 
Pan Bóg powiedział: 
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Głos Boga: Nie. Daję ci łaskę, a radość z niej zależy od ciebie. 

Lektor: Poprosiłem Pana Boga, aby oszczędził mi cierpienia. 
Pan Bóg powiedział: 

Głos Boga: Nie. Cierpienie odrywa cię od rzeczy przyziemnych i przy-
bliża do Mnie. 

Lektor: Poprosiłem Pana Boga o wszystko, czym mógłbym cieszyć się 
w życiu. Pan Bóg powiedział: 

Głos Boga: Nie. Daję ci życie, abyś mógł cieszyć się wszystkim. 

Lektor: Poprosiłem Pana Boga, abym mógł kochać ludzi, tak jak On 
kocha mnie. Pan Bóg powiedział: 

Głos Boga: No, nareszcie pojąłeś, o co chodzi, bowiem źródłem szczę-
ścia jest miłość. Szczęście ukryłem w sercu twym. 

Pieśń. 

Lektor: Pewnego dnia zapytałem Jezusa, jak mam Go adorować i na 
czym polega adoracja. On odpowiedział mi z miłością: 

Jezus: Zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś chce modlić się w Duchu  
i prawdzie, musi narodzić się powtórnie, odrzucić uczynki ciemności  
i przyoblec się w zbroję światła. Albowiem tylko ten, kto narodził się z 
Ducha, zna prawdę i jest z prawdy. Kto spełnia wymagania prawdy, 
zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w 
Bogu. Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc 
przynosili, i by owoc was trwał, aby przez to Ojciec doznał chwały – 
chwały, którą Ojciec ma w Synu. Kto Mnie widzi, widzi i Ojca. Aby Ojciec 
był uwielbiony w Synu przez miłość, którą Duch Święty wlewa do serc 
waszych; miłość, która jest w Synu, a którą was do końca umiłowałem, 
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, a miłości Mojej nie będzie 
końca. 
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Lektor: Zrozumiałem wtedy, że adoracja jest najwyższym wyrazem 
miłości Boga i oddawaniem chwały Bogu w Synu, który jako Odwieczne 
Słowo jest Stwórcą i Panem wszystkich rzeczy. Tylko On jest naszym 
jedynym Panem i tylko On może dać nam radość prawdziwą, szczęście 
wybranych i chwałę zbawionych w królestwie niebieskim. 

Pieśń. 

Lektor: Modlitwa jest miejscem, w którym dokonuje się prawdziwe 
uzdrowienie wewnętrzne. Jak bowiem człowiek poraniony może pora-
dzić sobie ze swoimi emocjami: żalem, poczuciem krzywdy, odczuciem 
gniewu, urazami, niepewnością siebie, zagubieniem, bezradnością  
i wszystkimi innymi negatywnymi przeżyciami, które go dręczą? Komu 
może je powierzyć? Kto gotów jest przyjąć cały bagaż jego trudnych 
doświadczeń? 

Słowo Boże, jeżeli człowiek słucha je z otwartością, może mu pomóc w 
znalezieniu odpowiedzi na nawet najbardziej trudne pytania. Ono pro-
wadzi osobę zranioną do najgłębszego źródła uzdrowienia – do ojcow-
skiej miłości Boga, która objawiła się w Jezusie Chrystusie. 

Objawiona Miłość Boga jest teraz w zasięgu naszego wzroku, a nawet w 
zasięgu naszego serca – w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. I dziś 
możemy doświadczyć Jego uzdrawiającej mocy miłości, mocy Jego wy-
zwolenia z każdego nałogu i uzależnienia, mocy Jego uwolnienia od 
jakiegokolwiek wpływu złego ducha. Wystarczy tylko z wiarą zwrócić 
się do Niego w modlitwie, wspartej obecnością osób zgromadzonych  
w Jego Imię – w Najświętsze Imię Jezusa, naszego Pana. 

Dlatego teraz powstańmy i w postawie stojącej, wyrażającej nasze wy-
znanie wiary w żywą obecność Pana wśród nas, niech każdy położy 
prawą dłoń na ramieniu sąsiada. 
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Poprosimy teraz z całej siły Jezusa o uwolnienie nas z wszystkich sła-
bości, aby być dziećmi Bożymi, słowami modlitwy, która jest też swego 
rodzaju egzorcyzmem. 

Pieśń, np. "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się..." 

Prowadzący: Panie Jezu Chryste! Wyznajemy, że jesteśmy grzesznika-
mi. W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz, odpuściłeś 
nam grzechy i obmyłeś nasze dusze Twoją Najdroższą Krwią! 

Wyznajemy, Panie, że bez Ciebie nic dobrego i zbawiennego nie może-
my uczynić! 

Przyzywamy na pomoc Twoją Niepokalaną Matkę Maryję, św. Michała 
Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych. Przez ich wstawiennictwo 
uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste! Przyjmujemy władzę i moc, któ-
rych nam udzielasz, aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów. 

Dlatego w imię † Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nakazujemy wam, złe 
duchy, abyście się oddaliły od nas, od naszych braci i sióstr, i poszły do 
piekła! 

Po każdym wezwaniu powtarzamy: oddalcie się od nas, od naszych 
braci i sióstr! 

W imię † Jezusa Chrystusa 

– duchy pychy, zarozumiałości i nieposłuszeństwa – oddalcie się... 
– duchy nienawiści i przekleństwa, 
– duchy męczarni, tortur i zabójstwa, 
– duchy zazdrości i zawiści, 
– duchy pornografii, nieczystości i rozpasania seksualnego, 

Pieśń, np. "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się..." 

W imię † Jezusa Chrystusa 
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– duchy gniewu i złości – oddalcie się... 
– duchy kradzieży i rozboju, 
– duchy pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu, 
– duchy lenistwa i próżnowania, 
– duchy podejrzliwości, uraz i niechęci, 
– duchy kłamstwa, oszustwa i obłudy, 

Pieśń, np. "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się..." 

W imię † Jezusa Chrystusa 

– duchy letniości, ospałości i apatii, 
– duchy plotkowania, obmowy i oszczerstw, 
– duchy podejrzeń, osądów i fałszywych opinii, 
– duchy chciwości, bogacenia się ziemskiego i zaborczości, 

Pieśń, np. "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się..." 

W imię † Jezusa Chrystusa 

– duchy niewiary i braku zaufania, 
– duchy niesumienności, niedbalstwa i niewierności, 
– duchy mafii, przemocy, gwałtu i wojny, 
– duchy fałszywej przyjemności i wygodnictwa, 
– duchy chorób i nagłych dolegliwości, 

Pieśń, np. "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się..." 

W imię † Jezusa Chrystusa 

– duchy smutku, zniechęcenia i depresji, 
– duchy zabobonów, sekciarstwa, okultyzmu i parapsychologii, 
– duchy magii, czarów, wróżenia i uroków, 
– duchy zabijania nie narodzonych i eutanazji, 
– duchy zapaści duchowej, rozpaczy i myśli samobójczych, 
– duchy masonerii i fałszywej mistyki odwodzące od Boga i zbawienia,  
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Pieśń, np. "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się..." 

Mocą Jezusa Chrystusa, † nakazujemy wam, złe duchy: 
– oddalcie się od naszych rodzin, krewnych, znajomych, przyjaciół  

i sąsiadów! 
– oddalcie się od granic naszej Ojczyzny, która ma być królestwem 

Chrystusa i Maryi! 
– oddalcie się od wszystkich narodów ziemi, odkupionych Krwią Jezu-

sa! 
– oddalcie się od naszych braci i sióstr, których obmyła Krew Jezusa  

i napełniła łaska Ducha Świętego na chrzcie świętym! 

Chcemy wypełniać, Ojcze Przedwieczny, Twoją najświętszą wolę! Wo-
limy raczej ponieść śmierć, aniżeli obrazić Cię jakimkolwiek grzechem 
ciężkim! 

Matko Najświętsza, otul nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki! 
Chcemy zawsze należeć do Jezusa i być Twoimi dziećmi! 

Św. Michale Archaniele, broń nas przeciwko atakom szatana! 

Nasi Aniołowie Stróżowie i święci Patronowie, przybywajcie nam  
z pomocą! 

Naszą siłą i mocą jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, który żyje  
i króluje na wieki wieków. Amen. 

Pieśń, np. "Jezus Chrystus moim Panem jest". 

Lektor: Błąd tego świata polega na szukaniu szczęścia w czasopismach, 
telewizji, muzyce, w magii i zabobonach, czasem w jakiejś religii, a na-
wet w ludziach, którzy wydają się szczęśliwymi – i którym spontanicz-
nie wierzy, idąc za ich radą, namową, reklamą. Szuka we wszystkim, 
oprócz Boga – Stwórcy tego wszystkiego.  

Ale wiesz co? 
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Bóg nosiłby twoje zdjęcie w portfelu. Miałby je na tapecie w telefonie. 
Nawet na lodówce, gdyby tylko miał te wszystkie rzeczy. To On przysy-
ła ci kwiaty każdej wiosny i wschód słońca każdego poranka. Kiedy 
chcesz mówić, On słucha. Tylko że... kiedy On nieustannie mówi do cie-
bie, nie zawsze Go słuchasz. A jednak ze wszystkich miejsc we Wszech-
świecie wybrał właśnie twoje serce. Nie widzisz jeszcze?! On za tobą 
szaleje! 

Prowadzący: O Trójco Przenajświętsza, Boże Żywy, do którego zdąża-
my w tej ziemskiej pielgrzymce, pragniemy Ci teraz podziękować za 
Twoje szaleństwo miłości. 

Będziemy powtarzać: Dziękujemy Ci, Panie. 

– Wszystko, co istnieje, wzięło początek z Twojej mocy stwórczej  
i dzięki niej utrzymuje się w istnieniu. Za całe dzieło stworzenia...   

– Nasz Pan Jezus Chrystus uniżył się, aby żyć wśród nas, stając się jed-
nym z nas, obywatelem świata, ale również Królem wszechświata. Za 
Wcielenie Twego Jedynego Syna... 

– Nasz Pan Jezus Chrystus jest dla nas światłem, drogą, prawdą i ży-
ciem, wzorem i mocą naszego życia i wędrówki do domu Ojca. Za 
Dobrą Nowinę i całe ziemskie życie Jezusa... 

– Nasz Pan Jezus Chrystus ogołocił się i znosił wszystkie cierpienia na 
tej ziemi z miłości do nas, ale przede wszystkim poniósł mękę  
i śmierć krzyżową, przez które wyrwał nas z potępienia wiecznego  
i otworzył drogę do domu Ojca, abyśmy na nowo żyli przez Niego ży-
ciem Bożych synów i dziedziców królestwa niebieskiego. Za dzieło 
Odkupienia... 

– Kościół jest Mistycznym Ciałem Jezusa Chrystusa. Została mu dana 
łaska dawania życia duszom przez sakramenty święte, aby wszystkie 
ludy i narody doszły do zbawienia. Za ustanowienie Kościoła – Mat-
ki, Nauczycielki i Uświęcicielki dusz... 
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– Z miłości Boskiego Serca wytrysnęły nieocenione dary Eucharystii – 
ofiara Mszy świętej, Komunia święta i obecność Pana wśród nas w 
tabernakulach i na ołtarzach aż po wszystkie wieki. Za Twoje pełne 
miłości Serce... 

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wszystkie łaski i przywileje, którymi nas 
obdarzasz od chwili chrztu; i za te, którymi od wieków ubogacasz Ko-
ściół, dusze wierne i święte, grzeszników i całą ludzkość. Łączymy się w 
tym dziękczynieniu z Niepokalanym Sercem Maryi, i Jej hymnem 
wdzięczności, razem z Kościołem, niebem i ziemią, śpiewamy pieśń 
dziękczynienia. 

Pieśń, np "Wielbi dusza moja Pana...". 

Lektor: Tak oczyszczoną duszą przyjmijmy dziś na nowo całym sercem 
Chrystusa jako swego Pana i Króla, a Maryje jako naszą Matkę. Wspól-
nie powtarzajmy słowa wypowiadane przez kapłana. 

Kapłan:  
Panie Jezu Chryste, / dziś obieram Ciebie za mego Pana i Króla. / Ty na 
wzgórzu Golgoty umarłeś za mnie, / abym mógł wejść po zakończeniu 
ziemskiej pielgrzymki / do Twego królestwa w niebie, / gdzie mnie 
oczekujesz z aniołami i archaniołami, / i ze wszystkimi świętym. / Tam 
w królestwie niebieskim spotkam Twoją i moją Matkę, Maryję, / którą 
dałeś, aby towarzyszyła mi w drodze do raju. / Pragnę, Panie, stojąc 
dziś w Twojej obecności, / ponowić moje bezgraniczne oddanie się Jej / 
jako Pani, Królowej i Matce, / która troszczy się o mnie i o moje życie 
duchowe. / O Niepokalana, przyjmij mnie całkowicie / jako swoje na-
rzędzie, rzecz i własność / i ucz mnie w codziennych zwykłych obo-
wiązkach / wybierać Jezusa jako mego Pana i Króla, / który pragnie 
wprowadzić mnie do nieba. Amen. 

Pieśń na zakończenie. 
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