
ADORACJA WIELKI CZWARTEK – CIEMNICA 01.04.2021 r. 

L1: Ciiii…… słyszysz tę ciszę? Ciszę wielkoczwartkowej nocy? 

CISZA 

L2: Witaj, Panie… przychodzę dzisiaj i klękam przed Tobą… klękam przy Tobie….  

Panie, Ty wiesz, jak bardzo potrzebuję ciszy… Moja głowa pęka od hałasu, sloganów, krzyków, reklam, 

manipulacji... Mnogość opcji wyboru mnie przytłacza… Gubię się w tym, co jest dobre, a co złe….  

Nie słyszę, co mówi mi serce… Nie słyszę, co chcesz powiedzieć mi Ty… 

Tęsknię za ciszą… potrzebuję jej, ale i uciekam przed nią… Oddzielam się od niej medialnym szumem, 

debatami społecznymi, wiadomościami, newsami z Internetu, głośną muzyką…  

Ale dzisiaj, tu i teraz jestem. Chcę trwać przy Tobie w ciszy wielkoczwartkowej nocy. 

CISZA 

L3: Panie, chcę kontemplować Cię w ciszy Ogrojca. Chociaż byli z Tobą uczniowie, to w tej ciszy czułeś 

się tak samotny… Ze smutkiem pytałeś swoich uczniów, którzy zasnęli, gdy Ty się modliłeś, dlaczego 

nie mogli jednej godziny czuwać z Tobą (por. Mt 26,40).  

Czasami jestem tam z nimi, śpiącymi. Tak, czasami mój duch jest ochoczy, ale ciało słabe  

(por. Mt 26,41). A czasami uciekam od rozmowy z Tobą. Głowa jest pełna trosk, ręce pełne pracy, 

kalendarz pełen planów… Dla Ciebie brakuje miejsca i czasu… Jestem jak to ziarno, z przypowieści  

o siewcy, rzucone między ciernie. Troski życia codziennego zagłuszają we mnie pragnienie bycia z Tobą 

w relacji (por. Mt 13,7 ; Mt 13,22). 

Panie, proszę, wybacz każdą zmarnowaną sekundę, minutę, godzinę… Wybacz te dni, a może miesiące 

i lata, bez wzroku wpatrzonego w Ciebie, bez uszu wsłuchujących się w Twój głos, bez serca otwartego 

na Twoją miłość. Panie, dotknij mego serca i wlej w nie pragnienie bycia z Tobą w mojej codzienności… 

Zapraszam Cię do niej. „Daj mi usłyszeć Twój głos, rozpoznać go. Daj mi wybierać Twe słowa pośród 

tysiąca słów. Daj mi zobaczyć Twą twarz, zatrzymać wzrok. Pokój znajduję w Tobie, gdy widzę Ciebie 

blisko.” (Mocni w Duchu, „Daj mi usłyszeć Twój głos”) 

CISZA 

DAJ MI USŁYSZEĆ TWÓJ GŁOS – MOCNI W DUCHU https://www.youtube.com/watch?v=x6rEFlYPdCA 

L4: Panie, klęczysz w ciszy Ogrodu Oliwnego. Wiesz…. Boję się tej ciszy... Bo w niej mogę usłyszeć to, 

czego nie chcę słyszeć. Mogę usłyszeć mój ból, mój żal, mój smutek, mój wstyd, moją złość… mój lęk. 

Ty też go słyszałeś... (por. Mk 14,33-35) Tylko w ciszy można dotknąć tego, co jest na dnie serca… i tylko 

tak można stanąć  w prawdzie. W prawdzie, która wyzwala (por. J 8,32). 

Panie, daj mi odwagę by spotkać się z tym, co głęboko we mnie. W ciszy tej adoracji oddaję Ci wszystko, 

co chowam głęboko na dnie serca. Oddaję Ci teraz każdy mój ból, smutek, złość, lęk, wstyd. Oddaję to, 

czego nie rozumiem, co może trudno mi przyjąć i w dziecięcym zaufaniu powtarzam za Tobą: „Abba, 

Ojcze, dla Ciebie wszystko możliwe, odsuń ode mnie ten kielich. Jednak nie czego ja chcę, lecz czego 

Ty…” (Mk 14, 36) 

CISZA 

MODLITWA O MIŁOŚĆ - MOCNI W DUCHU https://www.youtube.com/watch?v=YyujT66AOV4 

https://www.youtube.com/watch?v=x6rEFlYPdCA
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L5: W tej ciszy można usłyszeć też pokusy – by iść na skróty, by zdezerterować, by się poddać, 

 by zanegować Ciebie i Twoją miłość. W tej ciszy do Ciebie też przyszedł szatan, by kusić, zasiewać 

wątpliwości, mówić, że Ojciec Cię opuścił, że jeszcze możesz się wycofać….  

Wiesz… boję się tych pokus. One uderzają w najważniejsze punkty mojego życia… tak trudno mi ustać 

i się obronić. I uciekam, jak uczniowie w Getsemani (por. Mt 26,56), i zapieram się Ciebie jak Piotr  

(por. Łk 22,54-62). A Ty nie przestajesz patrzeć na mnie z miłością. I pokazujesz, że modlitwa - 

przestrzeń intymnego spotkania z Tobą – jest tym, co mnie może ochronić i wzmocnić, że Ty sam jesteś 

Tym, który podtrzyma mnie w moich troskach (por. Mt 26,40, por. Ps 55,23, por. Mt 11,28). 

Panie, dziękuję za Twój kochający wzrok, za ręce wyciągnięte w moją stronę, za każde „odpuszczam  

ci twoje grzechy” w Sakramencie Pokuty i Pojednania.  

Teraz chcę Ci powierzyć te ważne obszary mojego życia. Te w które szatan sączy swój jad…. Proszę, 

Panie, umocnij mnie przed pokusami złego… 

CISZA 

NIE BÓJ SIĘ, NIE LĘKAJ SIĘ, BÓG SAM WYSTARCZY https://www.youtube.com/watch?v=BZqLa_9pDYA 

L6: Panie, wreszcie w tej ciszy słyszałeś głos Ojca. Gdyby nie ten głos, trudno byłoby wstać i powiedzieć 

„Nadszedł ten czas. Oto Syn Człowieczy oddaje się w ręce grzeszników. Wstawajcie, chodźmy.”  

(por. Mk 14,41-42) Na kartach Ewangelii wiele razy udajesz się w osobne miejsca i tam trwasz na 

modlitwie. Pokazujesz mi, że Bóg przychodzi i mówi właśnie w ciszy i tam mam Go szukać. Tylko w ciszy 

mojego serca może zbudować się więź między mną i Tobą, mój Boże.  

L7: „Jeśli, dziecko Moje szukasz mnie prawdziwie, uspokój swoje myśli, swoje działania, swoje kontakty 

z ludźmi. Stań przede Mną i spójrz w swoje serce. Zamilknij i patrz. Patrz w Mojej obecności razem ze 

Mną.” (Alicja Lenczewska, Słowo Pouczenia 295 (22 XII 1993 g. 4)) 

„Nie jest możliwa służba ludziom w duchu Ewangelii bez karmienia się Mną w ciszy serca.” (Alicja 

Lenczewska Pt. 16.VIII.91. godz. 9,50) 

L6: Panie daj mi wiarę w to, że Ty w tej ciszy jesteś i mówisz do mojego serca. Daj mi łaskę, bym w tej 

ciszy mogła Cię usłyszeć…. 

CISZA 

W LEKKIM POWIEWIE PRZYCHODZISZ DO MNIE… https://www.youtube.com/watch?v=fR3w31S4ek8 

L8: Ciii… słyszysz ciszę wielkoczwartkowej nocy? 

Po krzykach zgrai z Ogrójca, po hałasie na uliczkach Jerozolimy, kiedy prowadzili Cię od Annasza  

do Kajfasza, po wyszydzeniach, obelgach, popychaniu… teraz otacza Cię cisza ciemnicy – ciemnego 

więzienia, w którym czekasz na mękę…  

Panie, co słyszysz  w  tej ciszy przed wyrokiem i cierpieniem? O czym mówi Ci ta cisza? Są wśród nas 

tacy, co żyją z wyrokiem. Wyrokiem choroby, odrzucenia, zdrady… Ty wiesz, jak to jest żyć z ciszą, która 

sama w sobie jest rozdzierającym cierpieniem. I w tej ciszy jesteś z tymi, którym brak już nadziei. 

Panie, proszę za tymi ludźmi obok mnie  - za chorymi, cierpiącymi, umierającymi. Za tymi, na których 

ciążą różne wyroki. Za bezbronnymi dziećmi, którym odbiera się życie, zanim zdążą się urodzić. 

 I za tymi, którzy leczą, wspierają, towarzyszą i dają nadzieję. Proszę też o siłę, by mierzyć się  

z cierpieniem, gdy przyjdzie taki czas. 

https://www.youtube.com/watch?v=BZqLa_9pDYA
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CISZA 

OCALONA – AGNIESZKA MUSIAŁ I JAN SMOCZYŃSKI 

https://www.youtube.com/watch?v=WoVUcA8s07w 

L9: Panie, przed nami jeszcze jedna cisza. Cisza po Twojej śmierci… Cisza Twojego grobu. Cisza, w której 

wydawać się może, że noc nigdy się nie skończy, że nic już nie ma sensu. Cisza, w której wydaje się, 

że Bóg umarł, nie ma Go i nie będzie. Cisza totalnego opuszczenia i przeświadczenia, że Bóg milczy. 

Taka cisza dźwięczy w uszach. Boli. Nieraz fizycznie dotyka nasze ciała. Taka cisza może odbierać 

nadzieję.  

Ale my wiemy, że Ty w ciszy po Twojej śmierci działasz – uwalniasz dusze z Szeolu do życia. Ale my 

wiemy, że o poranku dnia trzeciego znowu zaświeci Słońce. Pokażesz się niewiastom, staniesz wśród 

uczniów i powiesz „pokój Wam” (por. Łk 24,36). Wielkie wydarzenia poprzedza cisza… 

„Panie, proszę zstąp w najgłębsze i najciemniejsze pokłady mej duszy i wydobądź mnie stamtąd”  

(o. Adam Szustak OP) Daj mi oko wiary, że działasz w tych wszystkich miejscach, gdzie odczuwam 

pustkę i ból. Zaprowadź mnie do poranka Zmartwychwstania.  

CISZA 

NA NOWO – OWCA II CHWAŁY https://www.youtube.com/watch?v=UyHxCfzkYbY 

L10: Ciii…. Słyszysz ciszę wielkoczwartkowej nocy? Co mówi Ci ta cisza o Tobie? Jakich miejsc dotyka? 

Do czego chce Cię przygotować? Kogo w tej ciszy słyszysz?  

Panie, to w tej ciszy mam szansę Cię spotkać. Stworzyć relację z Tobą.  

Tak, Panie, przyjmuję dziś Twoje zaproszenie. Klękam, otwieram serce, wpatruję się w Ciebie i trwam 

w tej przestrzeni ciszy z Tobą. A Ty, działaj… Amen. 

CISZA 

SŁYSZYSZ MOJE SERCE – MICHAŁ KRÓL https://www.youtube.com/watch?v=McquUhsyYvg 

 

(Adorację przygotowała Monika Iskierka-Mreńca) 
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