
 

 

Drodzy adoratorzy,  

 

pozdrawiam Was serdecznie w nowym roku oraz witam szczególnie tych, którzy w 

międzyczasie dołączyli do grupy stałych adoratorów. Chcę od samego początku 

powiedzieć, że bardzo się cieszę każdym z Was, a Wasza wierność modlitewna jest 

podstawą istnienia kaplicy adoracji w Ogrodzie Wdzięczności.  

Drodzy adoratorzy, którzy z różnych względów zrezygnowaliście już ze stałej 

godziny adoracji, bardzo Wam wszystkim dziękuję za obecność i podjęcie 

współodpowiedzialności za dzieło Ogrodu Wdzięczności. Pozwalam sobie dalej wysyłać 

również do Was wiadomości. Jeżeli ktoś z Was sobie tego nie życzy, to proszę o 

informację i oczywiście to uszanuję. 

Drodzy nowi adoratorzy, proszę Was o zapoznanie się z wcześniejszymi 

informacjami zawartymi w tzw. Pakietach informacyjnych dla adoratorów (PIA 1 i PIA 2), 

które znajdują się w nowej zakładce „pomoce i materiały” na naszej stronie internetowej: 

https://www.ogrodwdziecznosci.pl/pomoce-i-materialy/ 

 

Prośba o pomoc 

1. Uwaga! Pilna sprawa. W przyszłą niedzielę, 14 lutego w parafii pw. Miłosierdzia 

Bożego na wszystkich Mszach św. będziemy opowiadać o adoracji w Ogrodzie 

Wdzięczności oraz zbierać deklaracje uczestnictwa. Ci z Was, którzy przybyli do 

kaplicy dzięki takim akcjom w parafii pw. Trójcy św., św. Antoniego lub w 

seminarium, doskonale wiedzą o co chodzi. Potrzebni są wolontariusze, którzy 

pomogą rozdawać kartki – deklaracje uczestnictwa w czasie homilii oraz po Mszy 

św.  Tym razem w parafii Miłosierdzia Bożego jest 8 Mszy św., sam kościół ma 

dużą powierzchnię, a chodzi o to, by całość przebiegała dość sprawnie. Kto z Was 

mógłby i chciałby pomóc, to proszę o odwagę i zgłoszenie się do mnie na adres 

mailowy: lucjanchronchol@gmail.com do czwartku 11 lutego. Nie trzeba być cały 

dzień, można się zadeklarować tylko na jedną lub kilka Mszy św., jednak w piątek 

chciałbym już mieć to ostatecznie zaplanowane. Wyślę wtedy zainteresowanym 

potwierdzenie i ewentualnie jeszcze jakieś techniczne informacje. Z góry dziękuję 

za pomoc!  

2. Dodatkowo poszukujemy pomocy w następujących kwestiach: 

a. kwiaty w kaplicy (kupno, dowóz, układanie bukietów),  

b. biblioteka (dokończenie organizacji, obsługa),   

c. monitoring, internet.  

Jeżeli ktoś z Was ma chęci, możliwości i umiejętności w tych dziedzinach, to 

bardzo proszę o kontakt.  

 

https://www.ogrodwdziecznosci.pl/pomoce-i-materialy/
mailto:lucjanchronchol@gmail.com


 

 

Nowości w Ogrodzie Wdzięczności: 

3. Pojawiają się nowe zakładki na naszej stronie internetowej. Jest tam m.in. 

możliwość wsparcia Ogrodu Wdzięczności poprzez kupno kwiatka-cegiełki. W 

zakładce „wspieram”, będziemy również umieszczać ewentualne rzeczy, które 

zamierzamy nabyć do kaplicy i Domu Maryi, gdyby ktoś chciał stać się ich 

sponsorem. Jednocześnie bardzo serdecznie dziękuję za wszelkie dotychczasowe 

wsparcie na konto i do puszek. Udaje nam się dzięki temu opłacić na bieżąco 

wszystkie zobowiązania. To co zostaje, inwestujemy w kaplicę i Dom.  

4. Na stronie internetowej jest nowa zakładka pt. „pomoce i materiały”. Znajdziecie 

tam wszystkie potrzebne informacje w postaci dokumentów i artykułów do 

ściągnięcia. Oprócz pakietów informacyjnych będzie tam można odnaleźć ciekawe 

artykuły o adoracji, Eucharystii, ciszy i wdzięczności. W trzeciej sekcji jest miejsce 

na ewentualne materiały formacyjne, które będą towarzyszyć katechezom i 

spotkaniom organizowanym w ramach przewidywanej działalności Ogrodu 

Wdzięczności (mam nadzieję, że wkrótce będzie to możliwe). Strona internetowa 

niedługo będzie miała również zmienioną stronę startową oraz wzbogaci się o 

nowe zakładki.  

5. W kaplicy jest nowy włącznik światła przy regale z książkami, a także zostały 

zamontowane małe lampki dotykowe na baterie w każdym klęczniku. W 

załączniku jest zdjęcie dla tych, co jeszcze ich nie zauważyli :) 

6. Regał z książkami w kaplicy wzbogacony został o nowe wydania Pisma św. oraz 

inne cenne książki. Niektóre są wypożyczone, a inne zakupione z Waszych ofiar.  

7. Na stoliku jest nowa księga (księga lamentacji) oraz ulotki do zabrania. Zachęcam 

do czytania informacji na tablicy ogłoszeń w kaplicy.   

 

Uwagi i pozostałe informacje: 

8. Zmienili się niektórzy Opiekunowie Godziny. Na tablicy ogłoszeń w kaplicy już 

dzisiaj pojawi się pełna zaktualizowana lista z kontaktami. Wysyłam Wam tutaj w 

załączniku listę uproszczoną, tzn. tylko imię opiekuna i telefon. Bardzo ważny jest 

kontakt z Opiekunem Godziny. Gorąco Was proszę o zapisanie sobie telefonu do 

swojego opiekuna, odbieranie od niego telefonów i odpowiadanie na informacje 

wysyłane w smsie. Bardzo trudno jest gdy brakuje odzewu na wysyłane 

wiadomości, np. co do sprzątania kaplicy. Nawet prosty komunikat zwrotny 

(dziękuję, tak, nie, itp.) pozwala zorientować się w sytuacji. Weźcie pod uwagę to, 

że wcale nie jest łatwo OG dzwonić, pytać, przypominać. Wymaga to znalezienia 

czasu pośród swoich obowiązków, a ponadto niejednokrotnie wewnętrznego 

przełamywania własnych oporów i obaw. Wzajemna życzliwość i wyjście sobie 

naprzeciw pomogą nam wszystkim w kontynuacji adoracji, która jest niezwykle 

cenną, ale wcale nieoczywistą sprawą.  



 

 

9. Świece. Pozwolę sobie napisać na szafce ze świecami kilka prostych zasad 

zapalania świec… Przepraszam za taką drobiazgowość, ale wydaje się to 

konieczne, gdyż regularnie jest zalewany parafiną obrus i wykładzina. Najlepiej 

byłoby, abyście sami zapalali świece jako osoby odpowiedzialne za adorację na 

swojej godzinie i nie zostawiali tego gościom, którzy odwiedzają kaplicę 

spontanicznie. Generalnie chodzi o to, by przede wszystkim wymieniać tylko tę 

świecę, która się zupełnie wypaliła (jedną). Niektórzy przy okazji gaszą również tę 

drugą, by wymienić od razu dwie… (po co?). Gdy świeca się wypali, to już nie ma 

czym pochlapać. Gasimy świece o 23.00 i zostawiamy je na ołtarzu (nawet jak 

świeca jest prawie wypalona). Wosk sobie zastygnie, a rano adorator wymieni jak 

będzie potrzeba. Używajmy też zapalniczki a nie zapałek. Nie przenośmy 

świecznika przez kaplicę, tylko sam wkład i zapalajmy go bezpośrednio na ołtarzu.  

10. Jeszcze raz dziękuję za Waszą obecność. Zależy mi bardzo, by lista stałych 

adoratorów wypełniła się jak najszybciej. Pozwoli mi to spać w miarę spokojnie. 

Być może dziwicie się, że tak o to zabiegam. Niektórzy mi mówią, żeby się nie 

przejmować, bo przecież i tak jest często kilku adoratorów o godzinie, na którą 

nikt się nie zapisał. To prawda, jednak również wtedy jest potrzebna osoba 

odpowiedzialna, a Wy właśnie takimi osobami jesteście. Stąd zabiegamy o to, by 

zatroszczyć się o zastępstwo a jak się nie uda poinformować o tym wcześniej 

swojego OG (jest wtedy szansa zaangażować Ratowników adoracyjnych). 

Oczywiście cieszę się ilością nowych osób – gości, jednak bardziej cieszy mnie 

jeden stały i wiernie przychodzący adorator niż 10 innych przychodzących bez 

zobowiązania. Okazuje się, że informacje, kartki, itd. niewiele dają, gdy nie ma 

bezpośredniego przekazu, dlatego bardzo Was proszę, abyście byli misjonarzami 

zachęcając swoich znajomych lub osoby, które widzicie w kaplicy do zapisania się 

na stałą godzinę adoracji.  

W najbliższych planach jest kwestia otwarcia szerszej możliwości spowiedzi 

i rozmów indywidualnych w DOMu. Módlmy się w tej intencji, bo jest to sprawa 

istotna. Zresztą sporo osób już dziś o to pyta.  

 

Bardzo dziękuję za przeczytanie tego maila. Znajduje się on również już na 

stronie internetowej jako PIA3 w zakładce „pomoce i materiały”.  

 

Pozdrawiam Was serdecznie, życzę dobrego wieczoru i błogosławię+ 

 

Ks. Lucjan Chronchol  

 


