Podczas Adoracji będą czytane przez młodzieŜ niektóre fragmenty Pisma Św. mówiące o
miłości Boga przeplatane śpiewem. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do adorowania tajemnicy
miłości Boga, który kocha, wzywa i posyła.

Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga
twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. (Pwt 6, 4-5)
Śpiew:
Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie
zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą. (Iz 54, 10)
Śpiew:
Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego teŜ zachowałem dla ciebie łaskawość. (Jer 31, 3)
Śpiew:
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi BoŜymi: i
rzeczywiście nimi jesteśmy. (1 J 3, 1)
Śpiew:
W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, poniewaŜ lęk kojarzy się z karą.
Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. (1 J 4, 18)
Śpiew:
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się
pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta
złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy
nie ustaje… (1 Kor 13, 4-8)
Śpiew:
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Podobnie jak bohater wysłuchanego przed chwilą fragmentu Ewangelii, my takŜe mamy
wiele pytań, które nurtują nasze umysły i serca. Z tymi pytaniami zwracamy się do
róŜnych osób i na wiele sposobów szukamy odpowiedzi. Miejmy odwagę postawić je
dzisiaj samemu Jezusowi.

SŁUCHAJĄC SŁOWA
III.
Z Orędzia Ojca Świętego BENEDYKTA XVI na 49 Światowy Dzień Modlitw o Powołania
Zostaliśmy pokochani przez Boga zanim jeszcze zaczęliśmy istnieć… Głęboka prawda o
naszym Ŝyciu jest więc zamknięta w tej zaskakującej tajemnicy: kaŜde stworzenie, a w
szczególności kaŜda osoba ludzka, jest owocem myśli i aktu miłości Boga, miłości
nieskończonej, wiernej, wiecznej (por. Jer 31, 3). Odkrycie tej rzeczywistości jest tym, co
dogłębnie przemienia nasze Ŝycie…

ŚWIADECTWA
Są pośród nas osoby, które juŜ spotkały się z pełnym miłości wzrokiem Jezusa, które na to
spojrzenie odpowiedziały, które w blasku Jego spojrzenia przeŜywają swoją codzienność
i ku spotkaniu z tym pełnym miłości spojrzeniem prowadzą innych. Zasłuchajmy się w
historię ich Ŝycia, ich spotkania z Jezusem, ich powołania.

KaŜde specyficzne powołanie rodzi się z inicjatywy Boga i jest dziełem miłości Boga. To
On czyni „pierwszy krok” i to nie ze względu na szczególną dobroć odkrytą w nas, lecz ze
względu na obecność swojej miłości „rozlanej w sercach naszych przez Ducha Świętego”
(Rz 5,5)… NaleŜy na nowo głosić, zwłaszcza nowym pokoleniom, pociągające piękno tej
BoŜej miłości, która nas wyprzedza i która nam towarzyszy. To piękno jest tajemniczą
spręŜyną, jest motywacją, której nie zabraknie nawet w najtrudniejszych okolicznościach.

IV.
ADORACJA
Staję przed Tobą, Jezu,

Z Ewangelii według św. Marka (Mk 10, 17-22)

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy
przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby
osiągnąć Ŝycie wieczne?». Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie
dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie
zabijaj, nie cudzołóŜ, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij
swego ojca i matkę». On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego
przestrzegałem od mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał z miłością na
niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i
rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za
Mną!». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał
bowiem wiele posiadłości.

z całym bogactwem mojego życia, mojej młodości:
z radością, entuzjazmem,
z sukcesami i uzdolnieniami,
z marzeniami i planami na przyszłość.
Staję także z moimi lękami, wątpliwościami i porażkami.

Proszę spojrzyj na wszystko
Twoimi oczami pełnymi miłości i dobroci!
Niech w ich świetle znajdę
zrozumienie, przebaczenie, siłę, nadzieję…

Naucz mnie, Jezu, patrzeć
na świat, na innych ludzi, na samego siebie i na Boga –
Twoim miłującym spojrzeniem!
Amen.

