
 

 

 

Pakiet informacyjny dla adoratorów, PIA 6, 28.05.2021 

 

1. Drodzy Adoratorzy, serdecznie dziękuję za obecność i wspólną modlitwę w 

seminarium w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Spotkanie było piękne i 

potrzebne. Chcę zorganizować następne już po wakacjach, w okolicach pierwszej 

rocznicy otwarcia Ogrodu Wdzięczności i poświęcenia kaplicy adoracji. 

 

2. Niezależnie od spotkania dla wszystkich, Opiekunowie Godzin mogą Was zaprosić 

na spotkanie w małej grupie. Takie nieformalne spotkania odbywają się już przy 

okazji sprzątania Ogrodu Wdzięczności, ale niezależnie od nich, dobrze jest 

spotkać się, poznać, wymienić kontaktem i doświadczeniami, przekazać 

informacje.  

 

3. Swoją drogą, pamiętajcie o dyżurach sprzątania, które wypadają raz na kilka 

miesięcy, tak by Wasi Opiekunowie Godzin nie zostali sami ze wszystkim.   

 

4. Wasze zobowiązanie do stałej adoracji ma wielkie znaczenie nie tylko od strony 

duchowej, ale również praktycznej. Na swoim dyżurze jesteście w pewnym sensie 

odpowiedzialni za Ogród, za to co dzieje się w kaplicy i w Domu Maryi. Nawet gdy 

jest 10 innych osób w kaplicy, to jednak zapisany adorator czuwa i może pomóc, 

gdy ktoś jest pierwszy raz, a także zwrócić uwagę, gdy dzieje się coś 

niestosownego. Zaglądajcie również do Domu Maryi przed lub po Waszej adoracji. 

Zdarzają się różne sytuacje i dobrze mieć oczy otwarte. Pomocą są zasady 

korzystania z kaplicy adoracji i Domu Maryi dostępne i widoczne dla wszystkich.  

 

5. Jeżeli chodzi o samą adorację, chcę jedną rzecz doprecyzować. Przeczytajcie to 

proszę uważnie…  

a. Jeżeli nie możesz być na adoracji, znajdź zastępstwo we własnym zakresie 

(zob. B5 „Zastępstwa i wakacje” ); dopiero gdy się to nie uda, poinformuj 

o tym swojego Opiekuna Godziny. On już będzie wiedział co dalej.  

b. Jeżeli z jakiegoś powodu nie udało Ci się dotrzeć na swoją świętą godzinę 

(zapomnienie, sytuacja losowa itp.), koniecznie poinformuj o tym swojego 

OG  (już po fakcie). Poinformuj również wtedy, gdy nie masz zastępstwa, 

ale umówiłaś/umówiłeś się z partnerem modlitwy (osoba, z którą jesteś 

zapisany/zapisana na tę samą godzinę), że ta osoba na pewno będzie. Takie 

rozwiązanie jest ok, ale OG powinien o tym wiedzieć. 

c. OG skontaktuje się z Tobą dopiero wtedy, gdy nie będziesz drugi raz na 

swojej adoracji. W przypadku trzeciej nieobecności poprosimy Cię o 

przychodzenie na adorację, ale już bez stałego zobowiązania na konkretną 

godzinę.  

https://www.ogrodwdziecznosci.pl/wp-content/uploads/2021/01/B5.-Zastepstwa-i-wakacje-2.0.pdf


 

 

 

6. Prośba o pomoc: 

• w niedzielnej akcji parafialnej 13. czerwca br. Chodzi głównie o rozdawanie 

kartek w czasie kazania i potem gotowość do uśmiechu i rozmowy, gdy 

ktoś zagadnie. Będziemy tym razem w parafii pw. Św. Krzyża w Szczecinie 

przy ul. Wieniawskiego. Msze św. są tam o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 

13.00, 17.00 i 18.30. Proszę o informację do przyszłej niedzieli, tj. 6 czerwca 

br. kto może się zaangażować, a także na ile, tzn. jedna Msza św. ? więcej? 

rano? wieczorem?  

• w znalezieniu adoratorów na wolne godziny w grafiku. Popatrzcie do IGA, 

tym bardziej, że zbliżają się wakacje. Chciałbym, aby wszystkie godziny były 

zaznaczone na zielono, wtedy można się wymienić łatwiej gdy jest 

przeszkoda. Nic tak nie działa jak osobiste świadectwo. Odwagi! Bądźcie 

misjonarzami i podzielcie się dobrem z tymi, których kochacie. Gdyby każdy 

z nas znalazł jedną osobę…  

• Wciąż poszukuję pomocy w kwestiach informatycznych (worpress, 

streaming przez youtube).  

7. Powtórzę jeszcze to, co mówiłem na spotkaniu. Bardzo zależy mi, aby adoracja 

Najświętszego Sakramentu nie stała się tylko prywatną pobożnością (jestem tylko 

ja i Pan Jezus). Adoracja jest zawsze we wspólnocie Kościoła, a jej celem jest 

otwarcie na miłość Boga i bliźniego.  Proszę Was zatem o wrażliwość na siebie 

nawzajem. Dbajcie o komunikację wzajemną, o kontakt z Waszym Opiekunem 

Godziny, czytajcie ogłoszenia w kaplicy, w Domu Maryi i na stronie internetowej. 

Dobra modlitwa to nie taka, którą odczuwamy jako udaną, ale ta, która przynosi 

owoce w postaci miłości i przekłada się na codzienność (w Waszych domach, 

wspólnotach, środowiskach pracy itp.).  

8. Na spotkaniu pojawiła się propozycja, by w I czwartki miesiąca przedłużyć 

adorację do godz. 24.00. Będzie taka możliwość już od czerwca. Drzwi kaplicy od 

zewnątrz zamkną się jednak tak jak każdego dnia o godz. 23.00 (można wyjść, ale 

nie można już wejść). Kto chce zatem adorować od 23.00 do 24.00 w pierwszy 

czwartek, niech przyjdzie do kaplicy przed 23.00. 

9. Dziękuję Wam za wierność w przychodzeniu na adorację, za punktualność, za 

dobro w postaci Waszej modlitwy i ofiary duchowej i materialnej. Niech Dobry Bóg 

Wam wynagrodzi i Maryja, której pokornie chcemy całe to dzieło ofiarowywać. 

Przypominam, że wszystkie informacje wcześniejsze w postaci pakietów 

informacyjnych są dostępne na stronie internetowej. Nowością jest pudełko z 

wydrukowaną informacją dla osób, które nie korzystają z poczty elektronicznej.  

Pozdrawiam Was serdecznie i błogosławię+ 

Ks. Lucjan Chronchol  

 


