
 

 

Pakiet Informacyjny dla Adoratorów, PIA 4, 22.03.2021 

 

Drodzy adoratorzy,  

1. Dziękuję, że podejmujecie adorację i towarzyszycie wiernie Jezusowi ukrytemu w 

Najświętszym Sakramencie. Dziękuję za Waszą punktualność i odpowiedzialność; dziękuję za  

troskę o Ogród Wdzięczności, ofiary materialne i podjęcie dyżurów sprzątania kaplicy. 

Szczególnie dziękuję Koordynatorom, Opiekunom Godzin a także osobom zaangażowanym w 

układanie kwiatów i organizację biblioteki. Serdecznie witam nowych adoratorów i 

ratowników adoracyjnych! Co jakiś czas na adres mailowy wysyłam wszystkim wiadomości, 

które nazywam Pakiet Informacyjny dla Adoratorów, w skrócie PIA. Bardzo proszę, abyście w 

wolnej chwili przeczytali sobie również wcześniejsze PIA, które znajdują się na stronie: 

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

 

2. Przypominam, szczególnie nowym adoratorom, abyście wpisywali się na listę obecności zaraz 

po przyjściu do kaplicy. Wpisujcie się wyraźnie, czytelnie, w swojej kratce, zostawiając 

jednocześnie trochę miejsca dla innych (na jedną godzinę może być zapisanych więcej 

adoratorów). Gdy z jakichś względów nie możecie być, szukajcie zastępstwa (zob. 

zastępstwa), a w ostateczności dajcie znać opiekunowi godziny. Gdy zapomnieliście o 

adoracji, również poinformujcie o tym opiekuna godziny już po fakcie. Ci z Was, którzy nie 

wypełnili jeszcze deklaracji RODO, która znajduje się na stoliku w kaplicy, proszę by to 

uzupełnili i włożyli do zamykanego pudełka na tymże stole.  

 

3. Zbliżają się Święta. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii oraz czas, gdy Jezus 

szczególnie prosi o towarzyszenie Mu w Ogrójcu: „jednej godziny nie mogliście czuwać ze 

Mną?” W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę Kościół nie sprawuje Eucharystii, a tabernakula są 

puste. Podobnie będzie w naszej kaplicy. Konkretnie: 

 

Adoracja dla wszystkich w kaplicy będzie trwać w Wielki Czwartek wyjątkowo do godz. 

24.00. Trzeba jednak przyjść wcześniej, tzn. do 23.00, bo drzwi o 23.00 zamkną się jak zwykle. 

Następnie będzie trwać adoracja nocna dla koordynatorów i opiekunów godzin, którzy 

zadeklarują się trwać na modlitwie przez całą noc. W Wielki Piątek adoracja będzie trwać 

normalnie od godz. 6.00 do godz. 12.00. Następnie przeniosę Najświętszy Sakrament do 

ciemnicy w seminarium, a ołtarz adoracji będzie pusty. Adorację rozpoczniemy na nowo w 

poranek Wielkanocny, od godz. 6.00.  

 

4. Trwają testy nowego systemu organizacji spowiedzi i rozmów indywidualnych w DOMu 

Maryi! Już niedługo grafik o nazwie IGS będzie aktywny (planowo od niedzieli miłosierdzia, 

czyli od 11 kwietnia br.). To duże przedsięwzięcie, dlatego proszę o modlitwę i życzliwe 

przyjęcie tej formy, która umożliwi posługę osobom, które ofiarują swój czas jako dodatkowe 

zobowiązanie pośród codziennych obowiązków. Zachęcam do ofiarowania tegorocznej 

nowenny przed Świętem Bożego Miłosierdzia w intencji osób posługujących i korzystających 

niedługo z konfesjonału/rozmównicy w Ogrodzie Wdzięczności. Więcej informacji o tym, jak 

to będzie działać znajdziecie na stronie: https://www.ogrodwdziecznosci.pl/internetowy-

grafik-spowiedzi/ 

https://www.ogrodwdziecznosci.pl/pomoce-i-materialy/
https://www.ogrodwdziecznosci.pl/wp-content/uploads/2021/01/B5.-Zastepstwa-i-wakacje-2.0.pdf
https://www.ogrodwdziecznosci.pl/internetowy-grafik-spowiedzi/
https://www.ogrodwdziecznosci.pl/internetowy-grafik-spowiedzi/


 

 

 

5. Niedługo będzie możliwe również wypożyczanie książek z biblioteki, trwają ostatnie 

przygotowania. Spis książek będzie dostępny na naszej stronie internetowej. Gdy chodzi o 

„książki do wzięcia” na korytarzu, proszę, byście odkładali je mniej więcej w to samo miejsce. 

Chodzi o to, że nowe książki będą układane od samej góry, a starsze, tzn. te, których nikt nie 

chciał, będą od najniższych półek wywożone na makulaturę.  

 

6. Nasza strona internetowa ma wiele zmian i nowości, które – mam nadzieję – ułatwią trochę 

znalezienie potrzebnych informacji. Jest tam m.in. zakładka „aktualności”, na której będą 

pojawiać się na bieżąco artykuły i informacje. 

 

7. Na koniec, pamiętajcie o zmianie czasu w najbliższą niedzielę, oraz przyjmijcie najlepsze 

życzenia Wielkanocne: 

 

Życzę Wam przyjęcia z wiarą od Zmartwychwstałego Pana pozdrowienia „Pokój wam”! 

Pozwólcie, by ten pokój, którego świat dać nie może, wypełnił Wasze serca i odbił się 

szczerym uśmiechem na twarzy! Zanieście Pokój Chrystusa do wszystkich, którzy żyją w 

lęku, smutku, w mroku i cieniu śmierci; niech również oni uwierzą w Miłość, która jest 

zawsze większa i do której należy ostatnie słowo. 

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja! 

 

Ks. Lucjan Chronchol 

 


