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B3. Internetowy Grafik adoracji i Lista obecności 

 

1. Osoba przychodząca na swoją godzinę adoracji jest zobowiązana do wpisania się na 

listę obecności, która znajduje się na stoliku w kaplicy adoracji. Najlepiej wpisać 

swoje imię i nazwisko (wyraźnie), ale wystarczy również imię i pierwsza litera 

nazwiska. Podobnie, kończąc dyżur, przed wyjściem należy upewnić się, iż jest 

wpisana następna osoba.  

2. Gdy adorację podejmuje ktoś w zastępstwie stałego adoratora, powinien również 

wpisać się na listę i obok swojego imienia i nazwiska w nawiasie wpisać literkę „Z”. 

Umożliwi to adoratorowi z poprzedniej godziny zorientować się, iż dana osoba nie 

jest tylko na chwilę, ale podejmuje zastępstwo przez całą godzinę. 

3. Lista obecności będzie sprawdzana co tydzień przez poszczególnych opiekunów 

godzin. Na tablicy ogłoszeń jest umieszczona również lista kontaktów do 

poszczególnych odpowiedzialnych: OG, KPD, KRA i KG.  

4. Internetowy Grafik Adoracji (IGA) znajdujący się na stronie internetowej 

ogrodwdziecznosci.pl i związana z nim aplikacja to jedyny dostępny do wglądu 

grafik adoracji. Jest on aktualizowany na bieżąco.  

5. W IGA kolor zielony oznacza godziny z zapewnioną adoracją co najmniej 2 osób, a 

żółty – godziny z jednym zapisanym adoratorem; kratka żółto–zielona to 

jednorazowe zastępstwo w godzinie, która nie ma jeszcze zapewnionego stałego 

adoratora. Brak koloru w grafiku oznacza, że nikt nie wpisał się na adorację. Kolor 

fioletowy jest kolorem oczekiwania. Osoby, które chcą zapisać się na adorację w 

ramach zastępstwa doraźnego lub na stałe mają jedynie możliwość oznaczenia 

godziny w grafiku kolorem fioletowym. Wpisują swoje dane, pamiętając koniecznie 

o numerze telefonu, który umożliwia weryfikację wpisu przez KPD. KPD, widząc 

kolor fioletowy, sprawdza wpis i kontaktuje się z wpisaną osobą. Następnie, po 

zweryfikowaniu prawdziwości wpisu, zmienia w grafiku kolor na żółty, zielony lub 

żółto-zielony. Kolor szary oznacza godziny nocne, gdy kaplica jest zamknięta.  

6. W przypadku niepodania danych kontaktowych przez osobę wpisującą się do 

grafiku, a co za tym idzie,  w związku z brakiem możliwości weryfikacji, wpis będzie 

usuwany.  

7. Jedynie Koordynatorzy mają uprawnienia administracyjne do kalendarza, co 

oznacza możliwość zmiany kolorów i modyfikacji wpisów. OG mają jedynie wgląd 

do danych kalendarza, natomiast adoratorzy i wszyscy odwiedzający stronę 

internetową widzą same oznaczenia kolorów. 

8. Do kalendarza mogą wpisywać się zarówno osoby, które pragną podjąć adorację na 

stałe, na dłuższy okres czasu, jak również ci, którzy podejmują zastępstwo tylko w 

danym tygodniu. W pierwszej kratce, jako „tytuł wydarzenia” należy wpisać 

odpowiednio: „Z” (jeden tydzień) lub „A” gdy wpis dotyczy zobowiązania na stałe 

lub na dłuższy okres czasu.  
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9. Ratownicy adoracyjni otrzymują osobisty kod do wpisywania w IGA, bez 

konieczności podawania za każdym razem wszystkich danych.  

10. Do kalendarza mogą wpisywać się zarówno osoby nowe, jak też adoratorzy, którzy 

już podejmują adorację, np. na dodatkową godzinę w ramach zastępstwa lub na 

dodatkową stałą godzinę oprócz swojego wcześniejszego zobowiązania. 


