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Adoracja SRKDP, Bazylika katedralna  11 czerwca 2016r. 

1. Śpiew: Z dawna Polski Tyś królową 

 

2. Prowadzący:  

Maryjo! Jasnogórska Pani! Matko i Królowo! 

Z największą wiarą, na jaką nas stać, klękamy przed Twą świętą Ikoną, jako 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, by wyśpiewać hymn 

uwielbienia Twojemu Synowi i Tobie.  

Dziękujemy, że po 40 latach znów przybywasz na mazowiecką równinę, by 

spotkać się ze swymi dziećmi, by ożywić naszą wiarę i dodać sił w 

pokonywaniu trudności. Witamy Cię, Jasnogórska Pani, zapachem 

mazowieckich pól, szumem drzew, śpiewem uwielbienia, słowami modlitwy i 

strofami poezji. 

 

3. Śpiew: Śpiew: Zdrowaś Maryjo 

 

4. Wiersz „ O Maryjo”  - Piotr z Argos (fragment) 

Maryjo, cała wierna, 

Ty bez przerwy szukałaś oblicza Pana, 

Ty przyjęłaś Jego tajemnicę i rozważałaś ją w sercu swoim. 

Ty żyłaś zgodnie z tym, w co uwierzyłaś 

i byłaś wzorem stałości w próbie i w uniesieniu radości. 

Pomóż nam być wiernymi naszym zobowiązaniom, 

być dobrymi i wiernymi sługami Twego Syna  

aż do ostatniego dnia naszego życia na ziemi. 

 

5. Prowadzący:  

Ty wiesz, Maryjo, jak bardzo pragniemy ciepła  Niepokalanego Serca Twego 

Syna i bliskości Twoich matczynych dłoni. Ty wiesz, że tęsknimy za miłością. 

Twoje przybycie otwiera przed nami nową perspektywę. Wskazuje nowe 

światło. Daje nową moc. Jesteś przecież strażniczką naszych sumień, opiekunką 

rodzin, pocieszycielką strapionych i Gwiazdą nowej ewangelizacji. 

 

6. Wiersz 

Maryjo,  Jesteś moim niebem. 

Gdy w zmęczeniu klękam przed Tobą, 

Przywracasz mi siły. 

Twe łagodne, pełne troski spojrzenie  

Daje mi radość , niesie ukojenie. 

Chciałabym tak trwać przy Tobie 

I milczeniem głębokim  

Wypowiedzieć wszystkie słowa 

Nadziei i zawierzenia. 
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7. Wiersz/piosenka: Jutrzenko nowych czasów  

 

Jutrzenko nowych czasów, Matko Zawierzenia 

Weź nasze losy w Swe matczyne dłonie. 

Gdy wokół zamęt, my szukamy ocalenia 

W Twojej opiece, w Twej obronie 

 Maryjo, pomóż. Maryjo, prowadź 

Przez nowe czasy, przez trudne dzieje. 

 Najświętsza Panno, Gwiazdo Porankowa 

Ożywiaj miłość, podtrzymuj nadzieję. 

 Pomóż z odwagą, pomóż niestrudzenie 

 Strzec naszej wiary, bronić wartości, 

 Przemieniać serca, przeobrażać ziemię 

 W Boże królestwo życia i miłości. 

 

8. Wiersz „ O Maryjo”  - Piotr z Argos (fragment) 

Maryjo, cała pokorna,  

ukryta w tłumie, otoczona tajemnicą, 

pomóż nam nieść światu Dobrą Nowinę 

i zanurzyć się w Tajemnicę Chrystusa, 

abyśmy mogli dzielić się Nim z naszymi braćmi. 

 

9. Śpiew „Czarna Madonno” 

 

10.Wiersz: „Do najlepszej Matki „ s. Agnieszka Sz.  

 

Maryjo, patrzę na Ciebie i widzę jak tulisz małego Jezusa.  Przytul i mnie.  

Przygarnij jak dziecko najsłabsze, które nie może żyć bez ciepła Twego Serca - 

Serca Matki. 

które nie może żyć bez Twojego dotyku, Twego spojrzenia, bez Twojego ciepła, 

miłości, której jesteś pełna. 

O Niepokalana, Najświętsza Panno, Matko Najlepsza! 

 

11.Prowadzący:  

Królowo Apostołów! Bądź zawsze blisko nowo wyświęconych kapłanów, 

młodzieży, która w Roku Miłosierdzia i Jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski 

przyjęła sakrament bierzmowania oraz dzieci pierwszokomunijnych.  Przemień 

ten wspaniały owoc współpracy rodzin z Kościołem w orszak uczniów 

Chrystusa i znak dla świata, że w trudnych czasach trzeba i można dochować 

wierności powołaniu.  
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12. Wiersz: „ Dlaczego Czarna Madonna? S. Agnieszka Sz.  

 

(…) W Twej ciemnej twarzy znać spiekotę słońca. 

Krople potu z czoła dzieci, wiernych Ci do końca. 

W tym ciemnym Obliczu jesteś taka nasza: 

Prosta, 

Polska, 

Utrudzona. 

Patrząc na nas, do pójścia za Synem zapraszasz. 

 

13. Prowadzący: 

Czasem trudno, Maryjo, podążać za Synem, bo wokół tyle spraw 

niezałatwionych, tyle bólu, tyle łez. Troska o dom, rodzinę, zdrowie, pracę, 

przyszłość dzieci.  

I jeszcze te chwasty codziennego życia.  

Choć je wyrywamy wciąż wyrastają i zagłuszają to, co najważniejsze. 

Dobrze, że swoim przybyciem zatrzymujesz nas w biegu codziennych spraw, że 

każesz patrzeć w niebo, szukać i słuchać Boga. Jesteś znów zatroskana o nas 

tak, jak kiedyś w Kanie Galilejskiej. 

 

14.Wiersz: Ernest Bryll” Apokryf o weselu” (fragmenty) 

 

Gdy woda już została odmieniona w wino 

(...) Ona zakryła oczy, by łez nie widzieli, 

(...) I myślała – czy starczy im w tej drodze siły 

 By chronić naród niby kroplę w wodospadzie? 

Gdy się języki, rody, zwyczaje zgubiły 

 Gdy nikt nie umie zgadnąć, dokąd Bóg prowadzi? 

 Popatrzyła na młodych, a łzy jak dwie blizny 

Spłynęły po policzku... Jak od miecza rany... 

 Popatrzyła na młodych. Ślub był tak udany 

 i myślała – czy starczy im w tej drodze siły... 

 

15. Prowadzący:  

Chcemy wierzyć Królowo rodzin, że mimo naszej słabości sprostamy zadaniu. 

Mamy przecież Ciebie i Twoje słowa - drogowskazy: ” Uczyńcie wszystko, co 

powie wam Syn”. One są naszą siłą i nadzieją.  

Przyrzekamy realizować je w swoim życiu, umacniać się chwilami spotkania z 

Tobą i od Ciebie uczyć się pełnienia Bożej woli.  

Prosimy jednak, Królowo Polski! Miej cierpliwość dla naszych rodzin i naszego 

narodu. Wskaż światło dojrzałej wiary, służby i trwałej zgody w Ojczyźnie. 

Naucz kochać Polskę i pracować dla niej służąc braciom. 
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16.Śpiew: Jak szczęśliwa Polska cała 

 

17.Wiersz: Matka Boża Różańcowa- Maria Cedro- Biskupowa 

 

Któż może, Matko, godnie Cię wysławiać 

za ten dar wielki, nigdy nie pojęty, 

że każdy może swoją duszę zbawić 

za Twą przyczyną przez różaniec święty. 

 

Tyś ocaliła naród nasz bez miary 

w każdej niedoli dodając zwycięstwa. 

I dziś Maryjo od utraty wiary 

wiernych zachowaj, słabym dodaj męstwa. 

 

Spojrzyj Maryjo na miasta i wioski, 

gdzież wiara Ojców tych dawnych stuleci? 

I przez różaniec ratuj Naród Polski, 

niech na bezdrożach nie giną Twe dzieci. 

 

Weź pod opiekę te polskie poddasza, 

Ty, co królujesz na niebieskim tronie, 

spraw Matko cudem, niechaj młodzież nasza 

różaniec święty weźmie w swoje dłonie. 

 

Niechaj zepsuci niewiary rozkoszą 

wodzą wzrok błędny z daleka od Ciebie, 

Tobie Maryjo wdzięczne serca niosą 

i przez różaniec znajdą Boga w niebie. 

 

18.  Wiersz: Wiersz cd.  

 

Maryjo – Matko Mego Oblubieńca i Zbawiciela 

Pomóż uczynić z mego życia pieśń chwały na cześć Boga 

 Aby Miłość, która nie jest kochana 

 Była przyjęta z wdzięcznością i adorowana... 

 Uczyń, dobra Matko, z mego życia pieśń chwały dla Boga 

 Gdy będziesz ze mną Stwórca tej pieśni wysłucha. 

  Ty sprawić to możesz że dziękczynienia dźwięki 

  Będą miłe dla jego ucha... 

MARYJO jaśniejąca chwałą MIŁOŚCI 

Uproś mi łaskę zjednoczenia z Bogiem teraz i w wieczności... 
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19. Modlitwa  

(…) uproś nam,  abyśmy choć trochę tak wierzyli  

w Jezusa, choć trochę tak Mu ufali, choć trochę tak Go kochali, jak Ty. 

Uproś nam u Boga, abyśmy w duszy naszej choć trochę byli tak spokojni, choć 

trochę tak szczęśliwi, jak Ty. 

Najpiękniejsza, a przy tym taka człowiecza,  

taka prosta,  

taka macierzyńska,  

serdeczna... 

Nie przerażasz ogromem,  

nie odpychasz sprawiedliwością,  

jesteś nam bliska. 

Naucz nas, Święta Matko, kochać Jezusa 

 

20.Śpiew :My chcemy Boga 

 

21.Prowadzący:  

Pragniemy przyjąć Cię, Matko, do naszych wspólnot jak święty Jan – 

umiłowany uczeń Twojego Syna.  

Przy Tobie, w Roku Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski, chcemy uczyć się 

odpowiedzialności za Kościół. 

Z Tobą budować wspólnoty miłujące Boga i siebie nawzajem.  

 Prowadź nas, Matko Miłosierdzia, do Chrystusa i sakramentów świętych, 

zwłaszcza sakramentu pokuty i Eucharystii.  

 Niech pamięć o dniach Twego wędrowania  trwa w nas i owocuje. 

Zapewniamy Cię Jasnogórska Królowo nieba i ziemi: Jesteśmy,  

czuwamy, 

 pamiętamy. 

JESTEŚMY  narzędziami w rękach Najwyższego. 

PAMIĘTAMY, że zostałaś nam dana ku obronie naszych rodzin.  

CZUWAMY, byśmy byli ludźmi sumienia i apostołami Bożego Miłosierdzia. 

 

22.Śpiew: Maryjo, Królowo Polski…. Jestem przy Tobie , pamiętam o Tobie i 

czuwam na każdy czas… 

 

 

 

     Opracowała Regina Ziarko-Podlaska 


