
WIECZYSTA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W PARAFII ŚW.       
ANDRZEJA BOBOLI W ŁOMŻY 
- Jeśli czujesz potrzebę osobistego spotkania z Panem Jezusem, – przyjdź w dowolnym czasie              
– zdecyduj się na konkretny dzień i godzinę, wypisując deklarację. Deklaracja jest pieczęcią             
decyzji serca – decyzji ofiarowania swojego czasu Panu obecnemu w Najświętszym           
Sakramencie. 

Deklaruję swój udział w Adoracji Eucharystycznej w okresie  
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Wypełnioną deklarację przynosimy do zakrystii kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Łomży            
ul. Wąska 93 

Boliwijska mistyczka Catalina Rivas w jednej z wizji otrzymała od Pana Jezusa obietnice dla              
osób adorujących Najświętszy Sakrament. „Zapisz te obietnice, które tobie dzisiaj przekazuję:           
przyrzekam duszy, która często przychodzi nawiedzać mnie w tym Sakramencie Miłości,           
przyjąć ją serdecznie razem ze wszystkimi Błogosławionymi i Aniołami Nieba. A każde jej             
nawiedzenie będzie zapisane w Księdze jej życia i udzielę jej: 

*Wszystkich łask przestawionych przed ołtarzem Bożym, wyproszonych dla Kościoła,         
Papieża i dusz konsekrowanych. *Odsunięcia mocy szatana od jej osoby oraz jej bliskich.             
*Specjalnej ochrony w wypadku trzęsienia ziemi, huraganu i innych naturalnych klęsk, które            
mogłyby w nią uderzyć.*Łaski oddzielenia od świata i od jego powabów, które są przyczyną              
zguby. *Wzniesienia duszy, aby pragnęła jedynie uświęcenia i nieustannej kontemplacji          
mojego Oblicza. *Zmniejszenia kar czyśćca dla jej bliskich. *Mojego błogosławieństwa dla           
jej planów materialnych i duchowych, których realizacji się podejmie, jeżeli tylko będą dobre             
dla jej duszy. *Łaski mojego nawiedzenia w towarzystwie mojej Matki w momencie jej             
śmierci. *Odczuwania i rozumienia potrzeb osób, za które się modli. *Łaski wstawiennictwa            
świętych i aniołów w godzinie śmierci w celu zmniejszenia kar. *Łaski, aby moja Miłość              
wzbudziła święte powołania poświęcenia się Bogu wśród jej bliskich i przyjaciół. *Dusza,            
która będzie zachowywała cześć dla mojej Obecności w Eucharystii, nie potępi się i nie              
umrze bez sakramentów Kościoła. 

Kapłanom i osobom zakonnym, którzy będą rozpowszechniali praktykowanie Adoracji, udzielę wielu           
szczególnych łask całkowitego rozpoznania ich grzechów i łaski poprawy. Będę im pomagał w tworzeniu              
pobożnych i świętych wspólnot wiernych, otrzymają też wiele innych przywilejów.” (z książki Tajemnica             
adoracji w mistycznych wizjach Cataliny Rivas, Wydawnictwo AA, Kraków 2013) 


