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Drodzy Adoratorzy,  

minęły już dwa miesiące od otwarcia kaplicy adoracji pw. św. Eliasza w ramach 

Ogrodu Wdzięczności. Chciałbym po pierwsze podziękować Panu Bogu i Matce 

Najświętszej za dar tego miejsca. Dziękuję wszystkim, którzy aktywnie włączają się w 

jego tworzenie, upiększanie i utrzymanie. Dziękuję również Wam, za to że 

odważyliście się zapisać na stałą godzinę adoracji i że trwacie wiernie, pokonując 

różne zmagania i trudności.  

Ze względu na wiadome ograniczenia trudno jest obecnie zorganizować jakieś 

większe spotkanie, stąd drogą mailową chcę przekazać Wam kilka informacji głównie 

organizacyjnych. Ujmę je w punktach, żeby było przejrzyście: 

1.       Zapiszcie sobie telefon do stróża/furtianina seminarium, gdyby były jakieś 

trudności z dostaniem się lub wydostaniem 695631650. Teren, na którym znajduje 

się seminarium jest siedzibą kilku instytucji, dlatego może się zdarzyć zamknięta 

brama, na co nie mam wpływu. Ta od strony wydziału teologicznego oraz furtka 

powinny być otwarte w godzinach otwarcia kaplicy. Brama od strony kurii czasem jest 

zamykana już po południu.  

 2.       Miejsca parkingowe są dostępne przy kościele seminaryjnym oraz przy kurii. 

Ewentualnie zawsze można zostawić samochód naprzeciw furtki na parkingu przy 

ZUT. Uwaga! Proszę nie parkować samochodu bezpośrednio przy wejściu do kaplicy. 

Są tam dwa miejsca parkingowe dla księży, mieszkańców seminarium.  

 3.       Wchodząc do kaplicy na swoją godzinę świętą wpisujemy się na listę 

obecności. Na listę wpisują się również osoby, które zastępują Was na adoracji, 

dopisując w nawiasie obok literkę (Z). Bardzo proszę, abyście wpisywali się wyraźnie 

imieniem i nazwiskiem, albo chociaż imieniem z pierwszą literką nazwiska, tak by Wasi 

opiekunowie godzin mogli Was zidentyfikować po wpisie. Na listę nie wpisujemy się, 

gdy przychodzimy na adorację poza ustalonym grafikiem. 

 4.       Pojawiła się w korytarzu szafka z kluczykami. Można tam zostawić swoje 

osobiste rzeczy na czas adoracji w kaplicy. Niedługo pojawią się tam również 

pokrowce na buty. Zachęcam do korzystania z nich jeżeli nie zdejmujecie butów w 

kaplicy.  



 

 

 5.       W korytarzu znajduje się też regał z książkami do wzięcia. Proszę się częstować 

(z wyjątkiem encyklopedii katolickiej, która niech zostanie do skorzystania na 

miejscu). Książki, które nie będą zabrane przez dłuższy czas, pójdą na makulaturę 

(chyba, że ktoś ma lepszy pomysł). Regał z książkami w DOMu Maryi stanowi 

bibliotekę, z której korzystamy wg zasad tam podanych. Książki w kaplicy są do 

skorzystania tylko na miejscu. 

 6.       W kaplicy zatroszczcie się o to, by świece paliły się na ołtarzu (biała szafka ze 

świecami jest z tyłu kaplicy). W wejściu do kaplicy (tu gdzie jest stolik z listą 

obecności) niech będzie zapalony podwójny reflektorek, który daje światło na Pismo 

św. i na tablicę ogłoszeń. Zależy mi, by tablica ogłoszeń była czytana przez Was, jak 

również przez osoby, które przychodzą po raz pierwszy do kaplicy.   

7.       Uwaga! W kaplicy są momenty, gdy jest sporo osób i też takie godziny, gdy nie 

ma nikogo. Kaplica adoracji będzie mogła funkcjonować jedynie wtedy, gdy będą 

osoby odpowiedzialne na każdą godzinę. Dziękuję Wam, że jesteście i proszę, 

wytrwajcie również wtedy, gdy trzeba czasem poszukać zastępstwa. Jednocześnie 

proszę Was o to, byście w miarę możliwości zachęcili innych do zapisania się na stałą 

godzinę adoracji szczególnie wtedy, gdy nie ma nikogo. Jest to działanie misjonarskie. 

Sobota np. jest nieobstawiona od g. 9.00 do 21.00… Są jeszcze inne godziny wolne. 

Nie chcę rozważać opcji zamknięcia kaplicy lub ograniczenia czasu jej funkcjonowania 

ze względu na brak stałych adoratorów. Jeżeli jednak w najbliższych tygodniach 

sytuacja się nie zmieni, to perspektywa taka jest prawdopodobna. Nie godzę się, by 

kaplica działała na zasadzie spontaniczności, a sytuacja, gdy nie ma nikogo przy 

wystawionym Najświętszym Sakramencie praktycznie nie powinna mieć miejsca.   

8.       Dziękuję za ofiary, które składacie do puszek, które się pojawiły w kaplicy i w 

DOMu Maryi, a także na konto fundacji Ogród Wdzięczności. Wszystko z czego 

korzystacie jest ofiarowane. Nie mamy żadnych dotacji i środków. Na razie nie 

płacimy nic seminarium za użytkowanie miejsca, jednak ze względów covidowych 

sytuacja materialna seminarium staje się również trudna i chciałbym niedługo podjąć 

temat regulowania za miejsce, prąd, ogrzewanie, itd. Poza tym jest jeszcze kilka opłat 

comiesięcznych, takich jak internet przy monitoringu, strona internetowa, itp. 

Chciałbym do kaplicy zakupić brewiarze do wspólnej modlitwy oraz Mszały (rzymski w 

mniejszym formacie i maryjny). Nie wszystko w kaplicy jest jeszcze skończone. Piszę 

informacyjnie, byście wiedzieli jak to wygląda i jeśli chcecie, wspomogli dla wspólnej 

radości i kontynuacji dzieła. Jest jeszcze kilka ambitnych planów związanych z 

Ogrodem Wdzięczności, które – jak Bóg da – będą mogły się realizować przy 

wzajemnej wrażliwości i współodpowiedzialności. 

 



 

 

9.       Zapraszam do włączenia się w cotygodniowe sprzątanie kaplicy i DOMu Maryi. 

Odpowiedzialne są rotacyjnie ekipy wraz z OG, jednak każdy jest mile widziany co 

tydzień, tym bardziej że w niektórych godzinach są tylko zapisane 2 osoby na cały 

tydzień, albo są osoby starsze, którym trudniej podjąć to zadanie. Na sprzątanie 

można się zawsze dopisać w Grafiku Internetowym (trzeba kliknąć w czerwony 

kwadracik i na dole jest „zapisz się”). https://teamup.com/ks7mqjngwe2mv5g5ng 

Zachęcam do tej formy, bo wtedy widać na czym stoimy. Można jednak dołączyć 

również bez zapisów.  

10.   Poznajcie Waszych Opiekunów godziny (OG) i dzwońcie najpierw do nich gdy są 

jakieś wątpliwości. Cieszę się, że przychodzicie adorować i że – takie mam wrażenie - 

czujecie się coraz bardziej u siebie w DOMu Maryi. Proszę o zrozumienie, gdy 

zwracam Wam uwagę (lub ktoś inny) na maseczki i dezynfekcję rąk. Jest to ważne, 

tym bardziej, że przychodzą do kaplicy osoby starsze i obciążone różnymi 

schorzeniami. 

Dziękuję za przeczytanie tego przydługiego maila. Obiecuję, że nie będę Was 

zasypywał informacjami bez powodu. Życzę każdemu dużo sił, zdrowia i Bożego 

pokoju. Kto by nie zauważył wcześniej, na stołkach do modlitwy pod spodem są 

wypisane niektóre owoce Ducha Św. wg Ga 5, 22-23. Myślę, że bardzo ich w tych 

burzliwych czasach potrzebujemy i stają się one w nas mocnym świadectwem dla 

świata, w którym żyjemy jako światło i przyjaciele Boga.  

Każdemu i każdej z Was z serca błogosławię+ 

Ks. Lucjan Chronchol (tzw. Koordynator główny :)  

 

https://teamup.com/ks7mqjngwe2mv5g5ng

