Nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
"Przyjdź na spotkanie z Panem i odpocznij w Jego obecności"
Dziękujemy za poświęcenie jednej godziny w tygodniu na modlitwę w obecności Jezusa ukrytego w Najświętszym
Sakramencie.
I. Twoja godzina poświęcona na modlitwę każdego tygodnia.
Adoracja Najświętszego Sakramentu nie jest adoracją trwająca tydzień, miesiąc lub rok, lecz jest nieprzerwana.
Nieustanna adoracja trwa tak długo, jak miłość Boga do człowieka w Najświętszym Sakramencie – jest
nieskończona. Tak długo jak Jezus kocha nas na tyle by chcieć przebywać z nami dniem i nocą, tak i my chcemy
okazać Mu swoją miłość spotykając się z Nim przed Najświętszym Sakramentem o każdej porze dnia i nocy.

Twoja miłość znaczy tak wiele dla Pana Jezusa, iż każda osoba poświęcająca godzinę na modlitwę w Jego
obecności otrzymuje łaskę błogosławieństwa. Święty Jan Paweł II kanonizował siostrę Faustynę, która miała
wizję, że jedna godzina modlitwy do Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie dotyka serca Jezusa, z
którego spływa strumień miłości i miłosierdzia na cały świat, gdzie każda kobieta, mężczyzna i dziecko doświadcza
wielkiej dobroci i niezliczonych łask.
Twoja wiara jest kluczem, który uwalnia największą moc na ziemi – Jezusa żyjącego pośród nas w Najświętszym
Sakramencie.
Przypomnij sobie postać kobiety z jednej z Ewangelii, która z wiarą dotyka płaszcza Jezusa mówiąc: “Jeśli dotknę
choćby szaty Jego -będę uzdrowiona”. Twoja wiara dotyka Najświętszego Serca Pana Jezusa i uwalnia Jego moc
uzdrowienia dla Ciebie, Twoich najbliższych i całego świata za każdym razem kiedy przychodzisz do Niego po
przyjęciu sakramentów, by spędzić swój czas na modlitwie.
Twoja nadzieja znajduje się w miłosiernej miłości Jezusa w Eucharystii. Nieustanna celebracja Najświętszego
Sakramentu jest planem pochodzącym od Boga, by uratować całą ludzkość.
Jezus powiedział: ”A Ja, gdy zostanę wywyższony na ziemi, przyciągnę wszystkich do siebie”. Jezus umarł na
krzyżu wywyższony w nienawiści. Poprzez adorację Najświętszego Sakramentu wywyższamy Boga w naszej
miłości do Niego i przyciągamy Jego miłosierdzie na cały świat. Na krzyżu Jezus zajął nasze miejsce. Przyjmując
Eucharystię otwieramy się na pełnię miłosierdzia płynącego od Boga dla tych ludzi, którzy najbardziej go
potrzebują. Poprzez naszą ofiarę, drogocenna krew Jezusa obmywa dusze ludzkie z grzechu, zdobywając łaskę na
ich nawrócenie i zbawienie.
Jedną z najwiekszych rzeczy jaką możesz uczynić dla siebie, swojej rodziny, parafii i całego świata , jest spędzenie
choćby jednej godziny w tygodniu modląc się przed
Najświętszym Sakramentem, a także umożliwiać to innym osobom.

II. Twoja ustalona godzina.
Aby utworzyć nieprzerwany łańcuch modlitwy do Najświętszego Sakramentu, każda ze 168 godzin w tygodniu
musi być wypełniona przez co najmniej jedną osobę.
Dlatego też ważne jest, aby każda osoba podjęła decyzję o dedykacji 1 stałej godziny, w konkretnym dniu w
tygodniu (lub innym terminie, np. 1 raz w miesiącu) poświęconej na modlitwę w kaplicy Wybierając 1 godzinę w
tygodniu, jesteśmy w stanie utworzyć łańcuch modlitwy, trwający nieustannie przez cały czas. Ważne jest, aby nie
opuszczać Jezusa, dopóki nie przyjdzie osoba, która przychodzi na modlitwę po nas. (np. w wyniku korków na
drogach może pojawić się 15 min później, w związku z czym dobrze jest uwzględnić w swojej deklaracji dodatkowy

czas). Tym samym nasza obecność przy Jezusie byłaby nieprzerwana. Kaplica otwarta jest całą dobę, gdzie
Najświętszy Sakrament odsłonięty jest dla wszystkich, którzy Go potrzebują.
W jednej ze scen ukazanej w Ewangelii, Jezus na przykładzie Marii i Marty pokazuje nam, iż największym
priorytetem w naszym życiu powinien być czas spędzony z Nim – naszym Przyjacielem, gdyż jest to najlepiej
spożytkowany nasz czas na ziemi.
(…) Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych
posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: “Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy
usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. A Pan jej odpowiedział: “Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o
wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”.(Łk
10,39)
Gdy zdecydujesz się na wygospodarowanie swojego czasu tak, aby móc poświęcić chwilę na modlitwę przed
Najświętszym Sakramentem, robisz to, co najważniejsze dla Ciebie jako człowieka w tym życiu: wybierasz miłość
do Jezusa.
Ważne : 1. Prosimy nie martwić się, jeśli w przyszłości będziecie musieli zmienić godzinę modlitwy. Należy wówczas
skontaktować się z koordynatorem i przedyskutować sytuację.
2. Jeżeli ktoś nie będzie mógł przyjść na umówioną godzinę do kaplicy, bardzo prosimy o wcześniejsze
poinformowanie koordynatora w celu znalezienia zastępstwa.
III. Twoja godzina jest osobistym czasem spędzonym z Jezusem
Przychodząc do kaplicy na modlitwę, pomimo tego, iż będą tam inne osoby, modlimy się w ciszy, gdyż idea zawsze
otwartej kaplicy pozwala przyjść każdemu o każdej porze dnia i nocy, by w modlitwie połączyć się z Panem
Bogiem. Jest to nasz osobisty czas spędzony z Jezusem, który poświęcamy na kontemplacji i pogłębianiu z Nim
naszej przyjaźni.
"Przyjdź na spotkanie z Panem i odpocznij w Jego obecności"
Jezus pragnie byśmy zrozumieli, iż ‘święta godzina’ to czas, który jest łatwy do zagospodarowania. Pan Jezus jest
zadowolony z każdego naszego poświęcenia, nawet tego najmniejszego, które mu ofiarujemy.
By pomodlić się przed Najświętszym Sakramentem możesz wziąć ze sobą książeczkę (lub użyczyć jednej z tych,
które znajdują się w kaplicy), pomodlić się na różańcu, poczytać Biblię lub porozmawiać z Panem Jezusem
własnymi słowami. Można najzwyczajniej posiedzieć i zrelaksować się poprzez kontemplację w tak pięknym i
zacisznym miejscu. Jezus powiedział: “Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja was
pokrzepię”. “Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was”. “Mój pokój jest darem dla
was”. (Mt 11:28, 1 P 5:7, JN 14:27).
“Odwagi. Ja jestem. Nie bójcie się”
Proszę, nie bój się przyjść do kaplicy w środku nocy. Miejsce, w którym przebywa Jezus w Najświętszym
Sakramencie jest miejscem bezpiecznym. Jest On światłem, które usuwa ciemność. Pan Jezus w Najświętszym
Sakramencie jest tym samym Jezusem, który w Ewangelii wypędza złe duchy, łagodzi wzburzone morza, uzdrawia
chorych i wskrzesza zmarłych. Pomyśl przed pójściem do kaplicy na modlitwę, kiedy leżysz w
łóżku w domu, w środku nocy o tych słowach: “Bądź dobrej myśli, wstań, On woła cię”(Mk 10:49).
Kiedy jednoczymy się w modlitwie z Panem Jezusem, łączymy ziemię z niebem. Modląc się przed Najświętszym
Sakramentem uwalniasz Boską moc, uzyskując łaski dla całego świata . Jezus powiedział:
“ Gdybyście mieli wiarę {chocby taką} jak nasienie gorczycy, powiedzielibyście tej morwie:
“Wyrwij się i zasadź w morzu, i posłuchałaby was.” Ci, którzy zdecydują się na poświęcenie i przyjście do kaplicy
na modlitwę w środku nocy, są pełni wiary, którą pokładają w największej mocy. To jest również powodem, że
przestępczość w dużo mniejszym stopniu występuje w okolicach, gdzie sprawowana jest Wieczna Adoracja.
Jak dokonać wyboru godziny modlitewnej?
Adoracja Najświętszego Sakramentu rozpocznie się 12 maja 2017 roku.

By zorganizować grupę adorujących chcielibyśmy w miarę możliwości jak najszybciej otrzymać od Was
deklaracje.
Dlatego też prosimy o zastanowienie się i podanie konkretnego dnia oraz godziny na którą chcielibyście przyjść na
modlitwę do kaplicy. Z uwagi na to, iż wiele godzin jest już wybranych przez inne osoby, prosimy o zastanowienie
się nad wyborem czasu, który jeszcze nie zostal wypełniony poniewaz:
1. Chcielibyśmy wypełnić zarówno godziny w ciągu dnia jak i wieczorem bez których nie będziemy w stanie
utrzymać ciągłości modlitwy przed Najświętszym Sakramentem.
2. Niektóre pory w ciągu dnia są o wiele trudniejsze do wypełnienia niż inne:
a) Godziny poranne: większość z naszych parafian pracuje w tych godzinach i niestety, nie są oni w stanie przyjść
do kaplicy. Jeżeli znajdą się osoby, które mogłyby pomodlić się w kaplicy w godzinach porannych, bardzo prosimy
o dokonanie takiego wyboru.
b) Godziny nocne: czuwanie na modlitwie w godzinach nocnych wymaga dużego poświęcenia, jednakże w tym
czasie nie mamy większych zobowiązań, które powstrzymywały by nas przed zagospodarowaniem dodatkowego
czasu. Decydując się na mały wysiłek modlitwy w godzinach nocnych, dostrzeżemy ich piękno i znaczenie.
Prosimy o kontakt z koordynatorem w sprawie szczegółów dotyczących czuwania nocnego w kaplicy.

