KAIP ADORUOTI?
 KAS YRA EUCHARISTIJOS ADORACIJA?
 
Tikiu
Nors žmogaus akys temato tik Ostiją, bet tikėji-
mu žinome, kad Kristus čia pat, gyvas ir artimas,
koks Jis buvo su savo mokiniais Palestinoje. Ado-
racijos pradžioje protas kaip ir kūnas atsiklaupia.
Sąmoningai, visa širdimi priimame šią tikrovę:
Jis čia priešais mane.
Tyliu

Pats Jėzus mums pataria nedaugiažodžiauti. Gali
ateiti kupinas troškimų, jausmų, rūpesčių dėl
savęs ir dėl kitų. Nesusitelk į tai. Jėzus laukia tik
tavo pagarbos, padėkos bei meilės. Geriausia vis-
ką su pasitikėjimu Jam atiduoti: savo rūpesčius,
baimes, skurdumą, nuodėmes... Ir tyliai, ramiai
leisti Jam, kaip spindinčiai Saulei, tave apšvies-
ti, išgydyti, perkeisti ir per tave pasiekti visus,
kuriuos myli. Nutilk, kad išgirstum Dievo mei-
lės kalbą. Nutilk, nes „Dievas geriausiai girdi
tylios meilės kalbą" (Šv. Kryžiaus Jonas).
Myliu
Tu esi akivaizdoje To, kuris yra vien tik meilė,
auka, tarnavimas. Jis yra nuolankus ir visiškai
atsidavęs. Jis garbina Tėvą gelbėdamas žmones.
Jį adoruodama(-s) pajusi, kad tavo gyvenimas
negali būti niekas kita, kaip tik meilės auka. Ado-
racija - tai meilės mokykla. Ji tave keičia j Kris-
tų. Leisk Jam tavyje mylėti, garbinti, aukotis.
Tavo gyvenimas taps eucharistija.
 Sena Bažnyčios tradicija,
išreiškianti ypatingą pagarbą ir meilę Eucharisti-
niam Jėzui bei maldaujanti ypatingų malonių.
Meilės budėjimas,
į kurį įsitraukia visi tikintieji, kiekvienas pagal
savo galimybes. Tai tarsi nenutrūkstanti maldos
srovė, atgaivinanti visą tikinčiųjų bendruomenę
ir teikianti Dievui šlovę.
Vienybės ženklas
tarp visų, pamainom ateinančių melstis, ir be galo
ilga meilės bei tikėjimo grandinė.
Galinga užtarimo malda,
kuomet giesme, tylia ar balsia malda atsiduoda-
me Jėzui ir Jam pavedame visus negalinčius
ateiti - ligonius, kalinius, nepažįstančius
Jėzaus... Viešpats visą savo mylimą tautą
laimina ir gaivina.
Jėzus mus kviečia: „Likite čia ir budėkite
kartu su manimi. Budėkite ir melskitės!
Ateikite pas mane visi, aš jus atgaivinsiu!“

 Ateikime pas Jėzų, žvelkime j Jį,
prisikėlusį, gyvą, nuolat besiaukojantį.
Jėzus su savo šlovingomis žaizdomis
yra čia, Meilės sakramente.
Jis mums pasirodo ir kaip apaštalams sako:
„Ramybė jums!“

Švenčiausiasis Sakramentas yra Susitikimo Padangtė. Juo Kristus mums sako:
„Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos!"


