
B4. Ogólne i praktyczne informacje dla zapisanych adoratorów 

 

1. Za każdym razem gdy przychodzisz na adorację koniecznie wpisz się na listę obecności. 

Pamiętaj o tym, by zapisać się na listę obecności na początku twojej godziny adoracji. W 

ten sposób osoby, które mają adorację przed tobą wiedzą, że mogą już opuścić kaplicę.  

2. Sprawdź listę obecności zanim opuścisz kaplicę, aby upewnić się, że jest ktoś zapisany 

po tobie. Jeżeli osoba, która miała przyjść po tobie nie pojawiła się, a ty wybierasz 

sam(a), że zostaniesz w ramach zastępstwa na następną godzinę, zapisz się na liście 

obecności na kolejną godzinę, a za swoim imieniem w nawiasie napisz Z (zastępstwo). 

Pozwoli to twojemu OG poznać, że osoba zaplanowana była nieobecna i można będzie 

temu jakoś zaradzić, aby sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.  

3. (Jeżeli po skończeniu swojej godziny świętej widzisz, że nikt nie przyszedł, skontaktuj 

się z adoratorem, który jest wpisany na listę po tobie. Jeżeli nie możesz się z nim 

skontaktować, popatrz w rozpisce i znajdź kontakt do jego OG. Jeżeli nie możesz się 

dodzwonić do OG, zadzwoń do adoratora, który ma dyżur o następnej godzinie i poproś 

go, aby przyjechał trochę wcześniej. W miarę możliwości pozostań w kaplicy z 

Najświętszym Sakramentem dopóty, dopóki problem nie zostanie rozwiązany). 

*dotyczy to sytuacji, gdy będą już zapisani adoratorzy na wszystkie godziny w IGA. 

4. Bądź punktualny/a. Najlepiej przyjdź kilka minut przed rozpoczęciem twojej godziny 

świętej. Punktualność jest wyrazem Twojego szacunku wobec Jezusa, z którym jesteś 

umówiony/a na spotkanie, a także wobec adoratora, dla którego kilka minut twojego 

spóźnienia może mieć duże znaczenie (autobus, toaleta, itp.).  

5. Relacja pomiędzy osobami, które adorują o tej samej godzinie świętej nazywa się 

„partnerstwem modlitwy”. Postaraj się poznać twoich partnerów modlitwy, osoby 

które adorują przed tobą i po tobie, a także ludzi z twojej ekipy (adorują o tej samej 

godzinie co ty, tylko że w inne dni tygodnia), abyś mógł/mogła się z nimi skontaktować 

gdyby zaistniała potrzeba zastępstwa. 

6. Jeżeli nie możesz być obecny/a poproś kogoś z rodziny lub przyjaciół spoza listy 

adoratorów. Może to zaowocować powiększeniem się listy adoratorów w przyszłości. 

Jeżeli ci się to nie uda, skontaktuj się natychmiast z twoim partnerem modlitwy, aby 

upewnić się, że będzie obecny. NIE ZAKŁADAJ Z GÓRY, że będzie obecny. Potrzebne jest 

bezpośrednie, ustne potwierdzenie. Nie można tutaj też polegać np. na automatycznej 

sekretarce.  

7. Jeżeli nie udało ci się potwierdzić obecności twojego partnera modlitewnego, postępuj 

dalej zgodnie z zaleceniami zawartymi w artykule B5: „Zastępstwa i wakacje”.  

8. Zachęcaj innych do wpisywania się na adorację, również w roli „ratowników 

adoracyjnych”. 

9. Przygotuj się na to, że zawsze będziesz w kaplicy na adoracji o określonej godzinie w 

tygodniu. W związku z tym pomyśl o osobie, która będzie miała kontakt z twoim OG w 

przypadku, gdybyś nagle zachorował/a lub przydarzyłyby się inne nieprzewidziane 

okoliczności. 


