
„Pięknie jest zatrzymać się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym 
Sakramencie na duchowej rozmowie na cichej adoracji w postawie pełnej 
miłości”.

św. Jan Paweł II
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   „Najprościej rzecz ujmując, adoracja jest sposobem 
wyznawania, okazywania miłości. Któż, kto kocha, nie 
uwielbia adorować ukochanej osoby.  Nikt nie jest 
bardziej godny adoracji i uwielbienia, niż sam Bóg, który 
jest Miłością doskonałą. Adorowanie Boga jest 
zachwytem nad Jego doskonałością, miłosierdziem, 
pięknem. Jest kochaniem, byciem blisko, dzieleniem się, 
oddawaniem, zawierzaniem, słuchaniem, ciszą. Ciszą, 
która mówi wiele, bo jest głosem samego Boga. Bardzo 

Siostry i Bracia!

Kończąc rok jubileuszowy związany ze stuleciem objawień Matki Bożej w Fatimie zapraszamy 
Was na modlitwę eucharystyczną – adorację Najświętszego Sakramentu do naszego kościoła. Ta 
adoracja – tak zwana Doba Eucharystyczna – trwać będzie od piątku 13 października 2017 od godz. 
19.30, przez całą noc i przez sobotę do godz. 18.00. Chcemy poprzez tę modlitwę wyrazić Panu Bogu 
wdzięczność za Jego stałą obecność w Najświętszym Sakramencie w naszym kościele.

Przygotowujemy się do jubileuszu 160-lecia konsekracji naszego kościoła – rocznica przypadnie 
w przyszłym 2018 roku. Przed tym wydarzeniem będą misje parafialne w październiku 2018 roku.

Przygotowując się do tych ważnych wydarzeń zachęcamy wszystkich wierzących do tej 
szczególnej modlitw. Przyjdźcie całymi rodzinami – rodzice z dziećmi, babcie, dziadkowie z wnukami. 
seniorzy i młodzież, samotni – niech każdy znajdzie trochę czasu w nocy czy w dzień, na osobistą 
modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.

Parafian z poszczególnych ulic zapraszamy na konkretne godziny, ale każdy w dowolnym czasie 
może wstąpić do kościoła na uwielbienie Boga obecnego w Białej Hostii.

Czym jest adoracja?
„Przez adorację rozumiemy cześć oddawaną Panu Jezusowi obecnemu pod postacią Chleba 

eucharystycznego. Zwykłą formą adoracji jest przyklęknięcie na jedno kolano: przy podejściu do 
ołtarza z Najświętszym Sakramentem, przed Komunią świętą i przed odejściem od ołtarza; uklęknięcie 
na Podniesienie, przyklęknięcie przy przechodzeniu przed tabernakulum poza Mszą świętą oraz 
klęczenie podczas prywatnej modlitwy. Uroczystą formą adoracji jest wystawienie Chleba 
eucharystycznego w monstrancji i towarzyszące temu ceremonie. Szczególnymi zaś formami adoracji 
są: Nabożeństwo czterdziestogodzinne i tzw. adoracja wieczysta, czyli stałe wystawienie Chleba 
eucharystycznego w niektórych kościołach lub kaplicach oraz bezustanne adorowanie11. 

Adoracja jest oddawaniem najgłębszej czci Obecności Bożej i zarazem głębokim aktem 
dziękczynienia, jakie składamy Ojcu za to, że w swoim Synu nawiedził i odkupił swój lud. Jak 
przypomina nam Pismo święte, Jezus spędzał całe noce na modlitwie, zwłaszcza wtedy, gdy miał 
podjąć ważne decyzje. Chrześcijanie, naśladując Chrystusa, przyjmują podczas adoracji postawę 
dziecięcej ufności oraz otwierają swoje serca i dłonie, aby przyjąć dar od Boga i podziękować Mu za 
Jego dobrodziejstwa”.

                                                                                                               Papież Benedykt XVI

Adoracja będzie trwała od 13 października 2017 - piątek - od godz. 19.30 (rozpocznie się 
po zakończeniu Nabożeństwa Fatimskiego) przez całą noc i przez sobotę 14 października 
2017 do godz. 18.00. 

PLAN ADORACJI:

Piątek 13 października 2017

godz. 20.00 – ul. Braci Leńczowskich i ul. Targowa
godz. 21.00 – ul. Bruchnalskiego od ronda do Konar
godz. 22.00 – ul. Bruchnalskiego od ronda do Strażnicy
godz. 23.00 – ul. Ekologiczna i ul. Świątników Wawelskich

Sobota 14 Października2017

godz. 00.00 – ul. Bielowicza numery nieparzyste
godz. 1.00 – ul. Bielowicza numery parzyste
godz. 2.00 – ul. Ks. Koniecznego i ul. Ks. Zakulskiego
godz. 3.00 – ul. Kręta i ul.Karpacka, oraz ul.J. Kotarby
godz. 4.00 – ul. Św. Stanisława numery parzyste
godz. 5.00 – ul. Św. Stanisława numery nieparzyste
godz. 6.00 – ul. Graniczna
godz. 7.00 – Msza Święta
godz. 8.00 – ul. Królowej Jadwigi
godz. 9.00 – ul. Metalowców i ul. Ogrodowa
godz. 10.00 – ul. Sportowa i ul. Polna
godz. 11.00 – ul. Różana
godz. 12.00 – ul. Modrzewiowa i ul. Krakowska
godz. 13.00 – ul. Podgórska i ul. Wąska
godz. 14.00 – ul. Na Wzgórzu i ul. Myślenicka, oraz ul. Węgielnik
godz. 15.00 – ul. Widokowa i ul. Południowa
godz. 16.00 – ul. Słoneczna i ul. Spokojna
godz. 17.00 – ul. Stawowa i ul. Stroma
godz. 17.30 – Różaniec i zakończenie Adoracji
godz. 18.00 – Msza Święta

często mam wyrzuty sumienia z powodu mojego zagonienia 
i „zapętlenia” codziennymi sprawami. W natłoku różnych 
obowiązków i czynności łatwo zapomnieć o rozmowie z Bogiem – 
najlepszym przyjacielem. A przecież jest o czym rozmawiać. Tylko 
Jemu mogę powiedzieć o wszystkim, bez obawy o to, że zostanę 
wyśmiana, niezrozumiana czy potępiona. On wysłuchuje każdego, 
jak najbardziej troskliwy ojciec, pełen cierpliwości i miłości. 
A kiedy nie wiemy, jakich użyć słów, by wyrazić to, co czujemy, nie

mówmy nic, uwielbiając Go w milczeniu. Wstępujmy do kościoła nie tylko z okazji coniedzielnej mszy, 
by adorować Jezusa żywego, obecnego w Eucharystii - jednej z największych tajemnic naszej wiary. 
Zazwyczaj przychodzimy do Boga wtedy, kiedy spotyka nas jakieś nieszczęście w myśl powiedzenia: 
„Jak trwoga, to do Boga”. To nie tak. Jezus, nasz Pan, godny jest najgłębszego uwielbienia. On czeka, 
byśmy przyklęknęli, pochylili głowę i oddali Mu pokłon w największej czci i pokorze, dziękując za Jego 
doskonałość i dobroć. Trzeba nam na chwilę zapomnieć o wszystkim, by móc dojść do Niego i w 
największym skupieniu wiernie przy Nim trwać”. 

Magda Anioł
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