
Drodzy Parafianie!

W obecnym roku duszpasterskim w Kościele w Polsce jeszcze raz koncentrujemy
naszą uwagę na Eucharystii,  rozważając  „Wielką Tajemnicę Wiary"  jaką jest obecność
pośród nas Chrystusa pod postaciami chleba i wina. To dla nas wszystkich okazja, aby
przypomnieć,  że  w naszej  świątyni  od  ponad 30 lat  trwa Adoracja  Najświętszego
Sakramentu w określone dni tygodnia. Wystawienie w ołtarzu eucharystycznym Ciała
Chrystusa,  zobowiązuje  nas  do  trwania  w  adoracji.  Pamiętamy  zapewne  słowa
Chrystusa, gdy w ogrodzie Oliwny, tuż przed swoją śmiercią do swoich uczniów, którzy
posnęli mówił: „Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną. Czuwajcie i módlcie
się, abyście nie ulegli pokusie".  Na pewno i nam zagraża senność w wierze. Niewielka
grupa  osób  przychodząca  na  adorację,  stawia  nas  przed  pytaniem  o  naszą
odpowiedzialność za dar Eucharystycznego pokarmu, który wystawiamy do publicznej
czci i adoracji, aby każdy z nas choć jeden raz w tygodniu, stanął w obecności Jezusa
Chrystusa, aby czuwać. Zapragnijmy odwzajemnić mu naszą obecnością,  za dar Jego
obecności w tym sakramentalnym znaku, w którym pozostał z nami „aż  do skończenia
świata".

1. Godziny Adoracyjne
Adoracja w naszym kościele odbywa się od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do

17.00 (w okresie letnim do  19.00)  oraz w niedzielę od godz.  13.00  do  19.00.  Ten czas
chcemy podzielić na 30 minutowe odcinki, tak aby zawsze ktoś z nas trwał na adoracji.
Co pół godziny od godz. 8.00 do 16.30 następowałaby zmiana Straży Eucharystycznej.
Wszystkie godziny adoracji  odbywają się w ciszy z wyjątkiem godz. 15.00 - kiedy
możemy odmówić wspólnie koronkę do Miłosierdzia Bożego i godz. 16.30 (w okresie
letnim 18.30) - kiedy odmawiany jest wspólnie różaniec. Wieczorna Msza św. połączona
z nabożeństwem wieńczy dzień modlitewny.

2. Troska o Adoracyjną wierność i obowiązkowość.

Aby zachować ciągłość trwania Adoracji, chcielibyśmy w naszej parafii powołać
Straż Eucharystyczną. Stworzą ją osoby, które zadeklarują czuwanie adoracyjne raz w
tygodniu przez  30  minut,  tak aby Jezus Eucharystyczny nie pozostawał  sam,  bez
obecności choćby jednego z wiernych. Każdy z nas może wybrać określony dzień i
godzinę i w miarę możliwości wypełniać swoje adoracyjne zobowiązanie i powołanie. W
sytuacji, gdy wybranej przez nas dniu i godzinie okoliczności życiowe uniemożliwiłyby
przybycie na adorację, prosimy wypełnić soje zobowiązanie w danym tygodniu w innej
dogodnej  porze.  Problem ewentualnej  nieobecności  najlepiej  rozwiązuje  sytuacja  w
której,  na  oznaczoną  godzinę  będziemy  przychodzili  z  kimś  z  rodziny,  bądź
sąsiadem(ką) lub kolegą(żanką). Wówczas nie zdarzy się sytuacja, w której by zabrakło
choć jednej osoby na Adoracji. Wskazany wymóg  3o  minut adoracji może być przez nas
rozszerzony. Niektórzy bowiem z nas może mają pragnienie częstszego bądź dłuższego
udziału w Adoracji Najświętszego Sakramentu. 



Mając na uwadze czas trwania adoracjipotrzebna byłaby w ciągu tygodnia grupa co
najmniej 100 osób, a przy grupach 2 osobowych 200 osób.

3. Zadania organizacyjne
Aby móc zaplanować poszczególne godziny adoracyjne, prosimy osoby składające

zgłoszenie o przystąpieniu do Staży Eucharystycznej,  aby wskazywały bądź to kilka
dogodnych godzin w tygodniu, bądź też przedział czasowy w wybranym dniu tygodnia.
Na podstawie  zebranych  informacji,  spośród  zaproponowanych  przez  każdą  z  osób
terminów, wskażemy każdemu dzień i  godzinę 3o minutowej  adoracji.  Zaproszeni są
wszyscy, nie tylko parafianie i członkowie grup modlitewnych.

Do Straży  Eucharystycznej  może  należeć  każdy.  Jest  ona  niejako  własnością
samego Pana Jezusa. Nie jest ona obciążona żadnymi innymi obowiązkami poza tym
jednym podstawowym - raz w tygodniu 30 minutowym przebywaniem przed obliczem
Eucharystycznym Chrystusa. Udział w Straży Eucharystycznej to nie tylko miły i słodki
obowiązek, tak by powtórzyć za psalmistą słowa  „jak dobrze jest przebywać w Twej
świątyni  Panie",  ale przede wszystkim wielka łaska i  świadectwo naszej  wiary w
rzeczywistą obecność Chrystusa w Najświętszej  Eucharystii.  Jest  to również światło i
wsparcie dla wszystkich, którzy w takim czy innym przedziale czasowym będą szukali
kontaktu  z  Jezusem, korzystając  z  otwartej  świątyni  i  wystawionego Najświętszego
Sakramentu.

Zdaję sobie sprawę,  że jesteśmy tak często pochłonięci  wyścigiem z czasem.
Pamiętajmy jednak, że czas poświęcony Chrystusowi nie jest czasem zmarnowanym. Za
wzór weźmy sobie Marię siostrę Łazarza, która usiadła u stóp Jezusa, słuchając Go.
Wówczas,  jej  siostra  Marta  skarżyła  się  Jezusowi,  że  Maria  jej  nie  pomaga  w
obowiązkach. A Jezus jej odpowiedział:  „Marto, Marto troszczysz się i niepokoisz o
wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie
będzie pozbawiona".

Życzę wszystkim Wam, częstych spotkań z Chrystusem, który nas zaprasza do
spotkania z Sobą mówiąc:  „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię".  Zapraszam wszystkich mieszkańców Szczawna-Zdroju,
okolic  i  przyjezdnych  gości  do  stałej  chociażby  kilkuminutowej  adoracji  Jezusa
Chrystusa wciągu tygodnia.

ks. Jarosław Żmuda 
proboszcz

Sprawy organizacyjne  związane  z  planowaniem Adoracji  i  budowaniem Straży
Eucharystycznej  prowadzą:  ks.  Proboszcz  wraz  z  członkami  Akcji  Katolickiej  naszej
parafii.  Deklaracje gotowości przystąpienia do Staży Adoracyjnej należy składać do 31
stycznia w zakrystii.


