
Apel o adoracje wynagradzające  

Legalizacja „małżeństw homoseksualnych” w 25 państwach w tym USA, w którym Illinois 
dołącza do listy, jako 17 Stan sankcjonujący prawnie i społecznie związek dwóch osób tej samej 
płci jest politycznym posunięciem o trudnych do przewidzenia konsekwencjach, ponieważ:  
- ułatwia i przyzwala na kształtowanie dowolnej orientacji seksualnej w młodych pokoleniach,  
- sprzeciwia się prawu Bożemu i wyklucza pełnienie woli Bożej,  
- łamie odwieczne prawo naturalne, w którym mężczyzna i kobieta są z woli Bożej rodzicami,  
- prowadzi do degradacji sumień i moralności, a w konsekwencji do utraty ludzkiej godności. 
 
Ponieważ każdy osobisty grzech ma wymiar społeczny, czego przykładem jest m.in. prawne i 
społeczne sankcjonowanie związków homoseksualnych oraz innych struktur zła ( jak aborcja, 
eutanazja), dlatego pragniemy wynagradzać Panu Bogu za popełnione grzechy i bronić 
odwiecznej Prawdy i Bożego Prawa naturalnego oraz błagać o miłosierdzie dla świata. 

Przedstawiamy dwie formy modlitw w intencjach wynagradzających: 

1. Udział w regularnych nabożeństwach adoracyjnych przed lub po mszach św.  
W tym celu, wierni świeccy powinni przedstawić swe pragnienia, potrzebę i 
konieczność modlitw w intencjach wynagradzających i prosić kapłana o włączenie 
nabożeństwa adoracyjnego przed Najświętszym Sakramentem w porządek niedzieli lub 
soboty. 

2. Udział w Adoracyjnych Grupach Wynagradzających – polega na indywidualnej 
adoracji Najświętszego Sakramentu w dowolnym czasie, lecz w duchowej jedności z 
osobami, które przez wypełnienie deklaracji tworzą Adoracyjną Grupę Wynagradzającą.  
(Proponuje się, aby w każdej parafii zaistniała możliwość składania poniższej deklaracji, 
by wierni w dogodnym dla siebie czasie zawsze mogli możliwość przystąpienia do 
Adoracyjnej Grupy Wynagradzającej.)     

=====================================================================                                                         
                                                      Deklaracja 

Ja……………………………………………………………..świadomy(a) zagrożeń duchowych  
i niebezpieczeństw dla przyszłych pokoleń, jakie pociąga legalizacja struktur zła,  zobowiązuję 
się do ofiarowania swych modlitw adoracyjnych w intencjach wynagradzających przez 
…………………….. (proszę podać ilość miesięcy) …….. (podać częstotliwość: ile razy w 
tygodniu) tj. od dnia …………………. do…………………. 

Uczestnictwo w Adoracyjnej Grupie Wynagradzającej potwierdzam podpisem: 
                                                                        
………………………………………..//……………………… 
            (podpis)                                                 (data) 



Podczas  adoracji wynagradzające j proponuje się Koronkę do Trójcy Świętej lub Drogę 
Krzyżową.   
 

Koronka do Trójcy Świętej 
 

W Imię Ojca… Wierzę w Boga...  Ojcze nasz... Zdrowaś Mario...  
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu... 
 

Na dużych paciorkach: 

Składam swoje życie w ofierze 
Tobie, Boże w Trójcy Jedynemu, 
Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. 
W uwielbieniu serce oddaję 
Twojej miłości objawionej w Eucharystii, 
która mnie przemienia i prowadzi 
do wiecznej szczęśliwości z Tobą. Amen. 

Na małych paciorkach: 

Niech będzie uwielbiona Trójca Przenajświętsza 
Ojciec i Syn i Duch Święty 
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza 
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Zakończenie 

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu. (3x) 
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu... (3x) 

Modlitwa do Trójcy Świętej 

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty, 
odwieczna tajemnico doskonałej jedności 
w ofiarnej miłości Jezusa Chrystusa, 
wysłuchaj naszych próśb i przybądź nam z pomocą: 
kształtuj i rozwijaj swoją łaską ludzkie więzi, 
rozpal w nas pragnienie do pełnienia dobrych uczynków, 
abyśmy Twoim miłosierdziem umocnieni, 
i zjednoczeni w Twojej miłości 
przyczyniali się do rozszerzania królestwa prawdy, sprawiedliwości i pokoju. Amen. 
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Adoracje wynagradzające są zakotwiczone w I Piątkowych nabożeństwach wynagradzających, 
lecz obecna propozycja częstszych adoracji nie tylko zwraca uwagę na potrzebę stałego 
wynagradzania, ale odwołuje się do osobistej odpowiedzialności za popełnione i wciąż 
popełniane grzechy, których wpływ kształtuje niepożądane oblicze współczesnego świata.  
 
Uczestnictwo w adoracjach wynagradzających jest odpowiedzią tych, którzy z trwogą patrzą na 
tworzone prawo o charakterze niszczycielskim i degradującym godność osoby ludzkiej. 
Modlitwa o charakterze wynagradzającym i ofiarniczym jest pilną potrzebą ratowania świata i 
Kościoła Chrystusowego, na którym spoczywa wyjątkowa odpowiedzialność za konsekwencje 
grzechu. Dojrzali w wierze uczniowie naśladujący ofiarną miłość Mistrza i Pana, pomni Jego 
nauki o miłowaniu nieprzyjaciół ( por. Mt 5, 44-48) oraz niesieniu pomocy tym, od których nie 
można spodziewać się zapłaty, podejmują się adoracji wynagradzających z pragnieniem udziału 
w krzyżu Chrystusa, który wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy. 
Nasza modlitwa jest najprzystępniejszą formą uczestnictwa w krzyżu Chrystusa, który przez 
mękę i śmierć odkupił grzechy świata i zmartwychwstał. 
 
Każdy uczeń Chrystusa jest wezwany do miłowania swoich nieprzyjaciół. Najwymowniej 
wyraża on swą miłość i odpowiedzialność za losy bliźnich i całego świata przez udział w 
adoracjach wynagradzających za popełnione grzechy. 
 
Uczestnictwo w tych intencjach umacnia ducha modlitwy, która przekracza wszelkie bariery i 
przyczynia się do jedności w Duchu Bożym. Jedność tą buduje Duch Święty, który prowadzi nas 
do Prawdy przez uświadomienie nam grzeszności całego rodzaju ludzkiego. Nie zostawia nas 
samych i zrozpaczonych lecz przychodzi z pomocą w łasce pokory. Pokora zaś rodzi pragnienie 
wynagradzania i wypraszania łaski nawrócenia dla wszystkich.  (Jeśli mówimy, że nie mamy 
grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako 
wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie 
zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. (1 J 1, 8-10) 
Ochoczo otwórzmy nasze serce i wolę na działanie Ducha Świętego, zmobilizujmy się do 
współpracy z łaską Bożą i prośmy Trójjednego Boga o miłosierdzie dla nas, naszych rodzin, 
środowisk pracy, parafii, ojczyzny i świata! Prośmy Ducha Świętego, aby oświecił nasze umysły 
Bożą Prawdą nieustannie pouczał o grzechu, którego powszechność w różnych strukturach 
politycznych, ekonomicznych, gospodarczych oraz w środkach masowego przekazu, wywiera 
bezpośredni wpływ nasze osobiste życie i naszych rodzin.  
Adoracje wynagradzające są jak leczenie profilaktyczne dla człowieka.  
                                                                                                                 Jolanta Osuch 
Podczas  adoracji wynagradzającej proponuje się Koronkę do Trójcy Świętej lub Drogę 
Krzyżową.            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Mt 5, 44-48 ) A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca 
waszego, który jest w niebie; (…)Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? 


