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Tajemnica wiary – Eucharystia
w.) 

którzy z pewnych powod
w.

Syn Jezus Chrystus poprzez Duc
i

wieczne . Z
odkupienia Matka Jezusa, w
godz jako . „Oto 
matka twoja!”

dla ciebie! Ona, jako Matka Jezusa i nasza Matka, 
najbardziej 

Ona 
b ci
Eucharystii – uobecnienia 

Jaki jest cel tej broszury? Powinna pomóc 

. Niemniej jednak przez Ducha 
Chrystusowa ofiara jest stale 

wiernych
którzy pozostali Chrystusowi wierni

.
Po tym, jak Jezus 

przez 
Tego duchowego zanurzenia 

12

nad moimi grzechami i ducha 
prawdziwej pokuty. Dobry Jezu, z wielkim wzruszeniem i 

Tobie :

o , dodaj „Ojcze 
nasz”, „ ” i „ ”).

Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a 

a Ty, Wo

Amen.

ale przez 
dobre uczynki, samozaparcie i wyrazy wiary uzyskujemy 
odpusty, czyli przechodzimy tu na ziemi. Za niektóre 

jest uzyskanie odpustów. Wiele 
e
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przywitaj Jezusa
„

Krew M ” (J 6: 56). 
i uwielbienie Jezusa, który jest we mnie. 

em przebywania
ludzi (por. Ap 21:2-3).

i Matko, em Twego 

król

po raz pierwszy 

przeniknie i pozostanie we mnie. Niech przeze mnie 
urzeczywistnia wol

Amen.

Modlitwa dla uzyskania odpustów* spójrz w duchu na 

2

p w kulminacyjnym 
momencie Liturgii, gdzie .

imienia Jezusa.

iturgii:
Chwila ciszy przed :

wzywamy Ducha 
wa

podczas Liturgii,
Jerozolimie. B podczas niej 
Jezusem, jak wtedy, kiedy obecna na Golgocie. 

rze

Adoracja po konsekracji:

jako 
jest ten, kto porzuca wszystko dla 

Chrystusa :33) 

stosunku do ludzi i rzeczy. w tych stosunkach 
nie ma na pierwszym miejscu rzeczy czy ludzi ani swoje ego, 
ale samego Jezusa.

Jezus daje 
przyjmuje w siebie (eis ta idia, J 19:
Jezusa a transplantacja nowego serca –
nowego duchowego centrum. Starego 

m po pramatce Ewie z programem duchowego 
zaciemnienia i egoistycznego buntu. Wraz z nowym sercem

now (Ef 4:22-
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„fiat” – swoje „tak” Bogu 
15). Ona j M

:
w szczytowym momencie Liturgii wzbudza

go
Wtedy nawet nie odmówisz w 

ca wz ? Wzywaj
Jezus i patrz 

(5 razy)

Podczas adoracji 
momencie . Jezus nie 

sam, On 
– „starego w nas (Rz 

6,6). To dziedzictwo grzec
natury przez 

zatrute w
.

w zjednoczeniu z 
duchem Jezusa, mojego ducha w e Ojca. To jest szczyt 

. Wykorzystaj t
misji w 

kilka razy i za konkretne osóby lub 
terytoria.
Chr ochrzczonych ludziach. Akt wiary otwiera 
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„K ”
(Rz 10:13).

Podczas powolnej wymowy sylab „Je-ho-szu”

rzechodzi przez 
czasoprze „a” ta 

pierworodnego grzechu. Przy trzecim „a
Jezu, wraz z 

Tw
Niebieskiego (wymawiam powoli): „Je-ho-szu-a-a-a”.

moim duchem 
w Ojca i ofiaruje to 
„Je-ho-szu-a-a-a”.

Ponownie powtarzam i
siebie i swój naród: „Je-ho-szu-a-a-a”.

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, 

przez wszystkie wieki wieków. 

„Ojcze nasz…”

C) (duchowa):

Panie Jezu, teraz pr
serca. Amen.
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–

chci
praktyki i nauki: jog

, feng-shui, yin-yang, akupunktur , homeopati
uza h medii;

ki; 5) 
gender... Teraz z 

z bólem, wpa i
powtarzam: „Jezu, Jezu, Jezu, zm
grzesznikiem!” (5 razy)

– zjednoczenie 
Chrystusa:

P
krwi ran,

bi
: „Ojcze, w 

”.
na

bok. e Pan Jezus 

, a 
, , jednoczy mnie z Ojcem 

Wszystko z opuszczam 
,

m zanurzony o, 
m rzeczywist

e wzywaniu imienia.
4

– zmartwychwstania (por. 
Mt 10: 8).

e

J propaguje 

niej 
ciszy)

wiecznego. Amen.
Kyrie eleison! Kyrie eleison! 
Chryste eleison! Chryste eleison! 
Kyrie eleison! Kyrie eleison! 

o
D o

,

niebieskich, które wielb „
mi pokój ludziom dobrej woli”.
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I ja razem z To

twórz Nowy Testament i przeczytaj jeden 
dowolny werset

Kredo:

Razem z T
W duchu 

ziemi, zarówno w sferze materialnej, jak i w sferze duchowej.
Prz poszczególnym

przekazywania 
.

ryczne i rzeczywiste 
zmartwychwstanie! Ale ja 

...

8

P wypowiadam:) „Veni Sancte 
”

B) Przeistoczenie (konsekracja):

na 
Liturgii: „To jest bowiem 

Moje, ”... „To jest bowiem 
kielich krwi Mojej, która za was i
odpuszczenie grzechów”

Ta bezkrwawa ofiara usa na 
Golgocie, tutaj uobecnia y

jednoczy mnie z Ojcem.

którym dzi

Adoracja po przemienieniu:
–

Ty mnie teraz widzisz, mówisz do mnie: 
„Oto twoja matka!”

przen mojej istoty eis ta idia
(J 19:27) oddziel ducha (Hbr 
4:12). Tu .
d j transplantacji nowego serca, nowego 
duchowego centrum, -ho-szu-a-a-
a”.
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(Iz 6:2).

wiatru, na Syjonu. Wtedy tam byli 
wszyscy ap Matko.

jeden.
(Dz 2). Tego dnia 

3000 osób i zostali ochrzczeni.
chleb po domach (Dz 2:42, 46).

Matko, Jezus na Syjonie przed s

po raz pierwszy sprawowali .
Za ch

:

Chwila ciszy przed przemienieniem (tym milczeniem 
Liturgii):

W duchu jestem w Wieczerniku na Syjonu, gdzie Ty, 
Panie Jezu, 

Twojego polecenia i za
wyp

tak, jak Ty na Golgocie. 
do tego 
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A) Ofiarowanie
, Ty czterdziestego dnia po narodzinach 

a
Niebieskiemu. Starzec Symeon wypo

„Oto Ten przeznaczony jest na upadek i 
”

2,34).

B
zadanie, które 

. On dobrowolnie jako 
. A to wszystko dla mojego zbawienia od 

Ty, droga Matko, podczas ofiarowania 

w swoim sercu powtarzasz swoje „fiat”, swoje „tak”
tak!”. Nie 

o co najlepsze 
odda

a mnie czeka. To 

mojego zbawienia i dla zbawienia wielu.

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Kied giem 

przed Bogiem:


