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Drodzy czytelnicy, 
parafianie!
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” 

(Mk 1,15)

Chrystus Pan przyszedł z nieba na ziemię, aby nas zbawić. 
To była jego misja, zadanie, które wypełnił od początku 
do końca. Jezus poprzez swoje narodzenie, nauczanie, 
cuda i tajemnicę paschalną dokonał wiecznego zbawie-
nia: wyzwolił nas z grzechów i dał nam nowe życie, które 
nigdy się nie skończy. Od nas zależy, czy to zbawienie 
przyjmiemy. Warunkiem przyjęcia Bożego daru zbawie-
nia jest podjęcie ciągłego nawracania się. Jezus wzywa nas 
w każdym czasie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię”. Nawrócenie to przede wszystkim metanoia, czyli 
zmiana myślenia o Bogu, o drugim człowieku, o sobie 
i o świecie, a po tym zmiana postępowania: odwrócenie 
się od grzechu i zwrócenie ku Bogu.
Pragnę złożyć wszystkim życzenia na święta Bożego 
Narodzenia 2014 i cały rok Pański 2015, aby nie usta-
wać w trosce o osobiste nawrócenie i życiu Ewange-
lią, czyli Dobrą Nowiną o zbawieniu. Jezus, rodząc się 
w betlejemskim żłobie, objawił nam nieskończona mi-
łość. Starajmy się z determinacją odpowiedzieć na Jego 
miłość i współpracować z Jego łaską. Zapewniamy 
wszystkich czytelników i parafian o naszej modlitwie 
i życzliwości.

w jedności duchowej
ks. prob. Krzysztof Skowroński
z duszpasterzami winiarskimi

Dlaczego Boże 
Narodzenie i adoracja?
W kolejnym, świątecznym numerze naszego parafialnego 
pisma najwięcej miejsca poświęcono tematowi adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. Dlaczego takie połączenie? Boże 
Narodzenie i modlitwa adoracji. Święta to czas, na który 
przygotowywaliśmy się przez cały adwent. Jest to okres li-
turgiczny, który nie tylko ma nas przygotować do świąt Bo-
żego Narodzenia, ale także na przyjście Jezusa Chrystusa. 
Tej bliskości z Jezusem uczymy się między innymi podczas 
adoracji. Zobaczmy, że Maryja, Józef, pastuszkowie i mę-
drcy, którzy przybyli do żłóbka, adorowali małego Jezusa, 
oddawali mu hołd. To oznacza, że dobre przeżywanie świąt 
wiąże się z adorowaniem Chrystusa, z oddawaniem Mu 
czci i miłosnej uwagi. Niech nasze świętowanie wiąże się 
z modlitewnym czuwaniem, przychodzeniem do Chry-
stusa Eucharystycznego oraz ze śpiewaniem Mu kolęd 
w kościele, w domu w naszych sercach. Wykorzystajmy 
tak wiele chwil, w których możemy adorować Chrystusa. 
Mamy to szczęście, że nasz parafialny kościół jest otwarty 
w ciągu dnia. Rano po Mszy św. o godz. 7.00 w tygodniu 
codziennie jest adoracja uroczysta (Pan Jezus wystawiony 
jest w monstrancji). W czwartki Grupa Miłosierdzia pro-
wadzi adorację w kościele, a w pierwsze czwartki miesiąca 
mamy w parafii Mszę św. o powołania kapłańskie, zakon-
ne, misyjne i ministranckie, po której również jest okazja 
do godzinnej adoracji w ciszy. W pierwsze piątki miesiąca 
Pan Jezus czeka w monstrancji cały dzień, a przed Adwen-
tem i Wielkim Postem mamy czterdziestogodzinną adora-
cję. Wykorzystajmy także chwile, kiedy przechodzimy koło 
kościoła lub niedaleko innych świątyń, szczególnie tych, 
w których są kaplice adoracji wieczystej. Niech Chrystus 
nie będzie samotnym Więźniem Miłości, ale niech nasza 
obecność będzie podziękowaniem za to, co dla nas uczy-
nił, za to, że stał się człowiekiem, by przez swoją Śmierć 
i Zmartwychwstanie przywrócić nam życie, a także za to, 
że w kawałku chleba jest obecny dla nas.

ks. Krzysztof Makosz



 u źródeł  3

Adwentowe zrzucanie 
kilogramów
Od niedzieli 14 do wtorku 16 grudnia odbywały się 
w naszej parafii rekolekcje adwentowe głoszone przez 
ks. Tomasza Tarczyńskiego, połączone z prelekcjami pt. 
3 sposoby na otyłość duszy znanego polskiego dziennikarza 
i publicysty, współprowadzącego program „Mam talent!” 
– pana Szymona Hołowni.
Konferencje (co podkreślał sam prelegent) w głównej mierze 
opierały się na jego najnowszej, niedawno wydanej książce 
Holyfood czyli 10 przepisów na smaczne i zdrowe życie ducho-
we. Wskazówki Hołowni miały wymiar bardzo praktyczny.  

Rekolekcje w parafii

W dniach od 7 do 10 grudnia br. w naszej parafii odbyły 
się rekolekcje adwentowe, które poprowadził o. Krzysztof 
Pawłowski OCD (karmelita). W uroczystość Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny można było 
przyjąć szkaplerz karmelitański z rąk rekolekcjonisty i ks. 
Proboszcza. Rekolekcje prowadziły do poznania szka-
plerza karmelitańskiego, który widoczny jest na obrazie 
Matki Bożej Ucieczki Grzeszników, Pani Winiarskiej. 
O. Krzysztof wprowadził wielu parafian do rodziny szka-
plerznej i do czerpania ze skarbów duchowych wypływa-

jących z noszenia tego szczególnego znaku, który nosił 
także św. Jan Paweł II.
Na terenie naszej parafii w czasie adwentowym odby-
wały się także rekolekcje dla uczniów naszych szkół. 
W XXV LO im. Gen. Jadwigi Zamoyskiej rekolekcje 
poprowadzili „Wyrwani z Niewoli”, czyli Piotr Za-
lewski i Jacek Zajkowski. Wielu uczniów powtarzało, 
że były to najlepsze rekolekcje szkolne, w których bra-
li udział. Nasi goście z wielką szczerością opowiadali 
o swoim doświadczeniu życiowym. Nauki przeplatane 
były hip-hopowymi piosenkami o treściach chrześci-
jańskich. Zajęcia odbywały się w szkole, a w ostatnim 
dniu w naszym kościele.

ks. Krzysztof Makosz

Rekolekcje Adwentowe z nałożeniem szkaplerza Rekolekcje w XXV LO z Wyrwanymi z Niewoli

Szymon Hołownia w DA

Odnosiły się zarówno do relacji z Bogiem, jak i ludźmi. 
Hołownia zwrócił uwagę, aby „wyrywać” czas na modlitwę 
i w 100% go na nią wykorzystywać, wzajemnie się błogosławić,  
nie gromadzić, lecz dzielić się z potrzebującymi, za wszystko 
dziękować. Dziennikarz skomentował także doświadczenia 
związane z prowadzeniem fundacji i wolontariatu w Afryce.
Drugi dzień rekolekcji tradycyjnie już połączony był z wy-
stawieniem Najświętszego Sakramentu oraz stanowił oka-
zję do spowiedzi. Ostatniego dnia natomiast pan Szymon 
podpisywał w sali DA swoje książki. Kończąc swoje reko-
lekcje wyznał, że dawno tak mu się dobrze nie głosiło. Nie 
liczy też na jakieś wielkie owoce, nawrócenia czy to, że jego 
słowa zmienią czyjeś życie – powierza te kwestie Panu.

Agnieszka Kowal
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Św. Jan Paweł II w Encyklice „O Eu-
charystii w życiu Kościoła” wyjaśnia 
czym jest adoracja:
„Zatrzymać się z Nim”. Zatrzy-
mujemy się przy kimś kogo znamy, 
kogo lubimy, kochamy. W pędzie 
życia, różnych obowiązków, pra-
cy, zadań warto się zatrzymać przy 
naszym Przyjacielu Jezusie. Wydaje 
się to marnowaniem czasu, ale jest 
to błogosławione marnowanie.

„Jak umiłowany uczeń oprzeć gło-
wę na Jego piersi” ( J 13,25 ). Obej-
mujemy się, całujemy się z tymi, 
którzy są nam bardzo bliscy, drodzy 
i kochani. Adoracja to wyraz miłości, 
niezwykłej bliskości, intymności, ser-
deczności z naszym Panem.
„Poczuć dotknięcie nieskończoną 
miłością Jego Serca”. Często nie do-
świadczamy miłości Bożej w różnora-
kich naszych doświadczeniach życio-

wych. By odczuć Jego miłość trzeba 
przyjść na spotkanie z miłością naszej 
Miłości i prosić, by dotknął wszystko 
to, co przeżywamy swoją Miłością, 
aby się wypełniła wola Ojca.
„Duchowa rozmowa”. Adoracja 
to prawdziwy dialog. Najczęściej my 
zaczynamy tę rozmowę. Z naszego 
umysłu, pamięci, serca, uczuć płynie 
to, czym żyjemy. Gdy już wszystko 
wypłynie z nas, wtedy nasz Przyjaciel 
oświetla te wszystkie sprawy swoim 
światłem, pokazuje drogę, umacnia.
„Cicha adoracja w postawie pełnej 
miłości”. Adoracja czasami przeradza 
się w milczące trwanie przed Jezusem, 
w trwanie miłosne bez słów. Dzieje się 
podobnie, jak w relacji narzeczonych. 
Nie potrzeba im słów, by przekazać 
sobie miłość. Wystarczy, że są obok 
siebie trzymając się za ręce.

Świadectwo

Wiem, że moim powołaniem jest 
świętość. Odkrywam nieustannie, 
że źródłem świętości jest Święty 
Bóg, Święty Jezus. W teorii wszystko 
jest piękne, ale jak przejść od teorii 
do praktyki. To, co pomaga mi naj-
bardziej zanurzyć się w tę rzeczywi-
stość, to adoracja Jezusa Euchary-
stycznego. Obecnie nie mogę sobie 
wyobrazić dnia bez adoracji Jezusa 
Eucharystycznego. Czuję, że Jezus 
jest dla mnie jak magnes, który po-
ciąga mnie ku sobie z niesamowitą 
siłą. Jak jednak do tego doszło? To 
był i jest proces, który trwa.
Wszystko zaczęło się od pragnie-
nia, które w sobie nosiłem od wielu 
lat. Miałem wielkie pragnienie Ad-
oracji Jezusa. To pragnienie to dar 
Boży, który podtrzymywałem ciągle 
w sercu. Czytałem dużo na temat tej 
pięknej praktyki duchowej, okazyj-
nie adorowałem Jezusa. Nie umiałem 
jednak przejść do systematycznej, co-
dziennej adoracji. Tłumaczyłem się 
wieloma zajęciami duszpasterskimi, 
które mnie pochłaniały. Ciągle jednak 
czułem w sobie niedosyt. Mimo tego 
mogę szczerze powiedzieć, że stara-
łem się wzrastać duchowo. To było 
chyba otwarciem mnie na łaskę, któ-
rą otrzymałem i za którą nieustannie 
dziękuję. Podczas rekolekcji o komu-

„Miłość mojej miłości” 
– o adoracji Jezusa w Eucharystii
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Czas adoracji to niezwykły czas. To 
czas, gdy sam Jezus daje się poznać, 
niemalże dotknąć. Każde spotkanie 
jest takie same, ale jakby inne. Każ-
da cząstka chwili jest pełna Miłości 
Boga, a zarazem pełna nędzy mojej, 
ale już w Bogu zanurzonej.
Czas staje w miejscu, a ja głowę swą 
kładę na piersi Jezusa i na ile dam 
radę, tak trwamy sobie w milczeniu. 
On dotyka moich oczy, pozwala po-
znać siebie. Tu czasem nie ma słów, 
a jakby przemieniało się moje małe 
serce. Długo takie chwile nie trwają, 
bo ja przecież jeszcze czasem tro-
chę gadać muszę. Szeptam Jezusowi 
moje marzenia, moje pragnienia, od-
daje różne osoby i nagle cisza. Cisza, 
kiedy całym serce uświadamiam so-
bie że to ja znów mówię. I kolejna 

nii z Bogiem słuchałem konferencji 
o modlitwie. Rekolekcjonista mówił 
to, co już wiedziałem. Nagle wypo-
wiedział słowa, które mnie bardzo 
dotknęły wewnętrznie. Mówił: „wie-
le zajęć jest zaplanowanych każdego 
dnia: toaleta, posiłki, praca, spotkania 
z ludźmi. Te sprawy są wolą Bożą. 
Trzeba sobie również zaplanować 
modlitwę, bo to też jest wola Boża”. 
Od razu pomyślałem o adoracji 
w moim życiu. Każdego dnia czynię 
tyle spraw, które są wolą Bożą, a nie 
mam czasu na spotkanie z Jezusem 
żywym na adoracji. Od tych rekolekcji 
w planie mojego dnia wpisywałem za-
wsze adorację na konkretną godzinę. 
Nieraz musiałem przesunąć godzinę, 
ale bardzo pilnowałem, aby adoracja 
mimo wszystko była. Dzisiaj już nie 
muszę wpisywać sobie w kalendarz 
tego spotkania z Jezusem. Adoracja 
jest już w moim sercu jak zegar, który 
wybija godzinę spotkania.
Pragnę podzielić się jeszcze jed-
ną refleksją. Jak wygląda moja ad-
oracja? Otóż byłem uformowany 
w duchu adoracji błogiej to znaczy, 
miałem zakodowane, że adoracja 
polega na trwaniu w ciszy, w milcze-
niu. Oczywiście to jedna z form ad-
oracji, ale nie jedyna i raczej rzadka 
na moim obecnym etapie życia du-
chowego. W moim doświadczeniu 
adoracja jest często duchową rozmo-
wą. Z mojej głowy i serca płynie po-
tok różnych spraw ważnych, małych, 
codziennych. Przesuwają się w mojej 
głowie i sercu różne osoby, rozmo-
wy z nimi, różne plany, trudności, 
cierpienia. Przychodzę na adorację 
taki, jaki jestem, przynoszę moje 
życie i proszę Jezusa, aby dotknął 
te wszystkie sprawy swoją miłością, 
aby się spełniła Jego wola. Staram 
się wsłuchiwać, co Bóg pragnie mi 
na to wszystko odpowiedzieć. Wy-
gląda to wszystko na brak skupienia, 
rozproszenia. Tak kiedyś to trakto-
wałem i denerwowałem się, że nie 
umiem się modlić. To szatan mnie 
kusił, abym zrezygnował z adora-
cji. Teraz wiem, że adoracja to nie 
ucieczka od życia w jakiś błogostan, 
ale spotkanie z Jezusem, który pra-
gnie towarzyszyć mojemu życiu.

ks. prob. Krzysztof Skowroński

Spotkanie z Panem 
– świadectwo

próba, kolejne ciche westchnienie 
ku Miłości. A Jezus? Jezus słucha, 
ale i nie ustaje, cierpliwie czeka, aż 
Mu „pozwolę”, aż sama zatęsknię za 
tą ciszą, za Jego „echem”, za Jego bi-
ciem serca. Patrzy ma mnie i widzi, 
jak małymi kroczkami, nieporadnie 
oddaje Mu całą siebie. I uśmiecha się 
serdecznie, w Hostii Świętej, tak po-
kornie, tak cichutko, tak delikatnie, 
tak w wolności pełnej, tak czule. On 
daje mi Siebie, daje możliwość uczyć 
się Jego, uczy stać się już na zawsze 
Jego dzieckiem. Nie ma nic piękniej-
szego jak wtulić się w Jego Euchary-
styczne, Przenajświętsze, Kochające 
Serce, które codziennie schyla się 
i woła i czeka na Ciebie :-)

AW
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„Wśród różnych praktyk poboż-
nych adoracja Jezusa sakramen-
talnego jest pierwsza po sakra-
mentach najbardziej miła Bogu 
i najbardziej pożyteczna dla nas. 
Eucharystia jest nieocenionym 
skarbem; nie tylko jej sprawowa-
nie, lecz także jej adoracja poza 
Mszą św. pozwala zaczerpnąć z sa-
mego źródła łaski”.

(Ecclesia de Eucharistia, 25)

Adoracja jest oddawaniem najgłęb-
szej czci Panu Jezusowi obecnemu 

pod postacią Chleba Eucharystycz-
nego, jest spotkaniem z Bogiem, 
Stwórcą, Zbawicielem, stanięciem 
przed Nim „twarzą w twarz”. Szcze-
gólną formą adoracji jest Wieczysta 
Adoracja czyli nieprzerwanie trwa-
jąca cześć wystawionego Najświęt-
szego Sakramentu.
Wieczysta Adoracja wywodzi się 
z nabożeństwa błagalnego odpra-
wianego w poszczególnych kościo-
łach Mediolanu w sposób ciągły 
na początku XVI wieku, w 1548 r. 
do Rzymu przeniósł tę tradycję św. 

Filippo de Neri, a papież Klemens 
VIII wprowadził do wszystkich ko-
ściołów rzymskich. Potem Wieczy-
sta Adoracja rozwinęła się w innych 
krajach Europy. W Polsce tę for-
mę oddawania czci Panu Jezusowi 
zapoczątkowano w XVIII wieku. 
W tym okresie zaczęto także wy-
znaczać w kościołach specjalne ka-
plice, w których publiczna adoracja 
Najświętszego Sakramentu mogła 
odbywać się w sposób ciągły.
Siedem kaplic Wieczystej Adoracji 
Najświętszego Sakramentu w wy-
branych kościołach na terenie mia-
sta Poznania
Najstarsza z nich, a jednocześnie 
jedna z najstarszych w Polsce, po-
wstała w Bazylice Kolegiackiej pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
św. Marii Magdaleny i św. Bisku-
pa Stanisława przy ul. Gołębiej 1. 
Kaplicę urządzono w pomieszcze-
niach dawnego skarbca dobudo-
wanego do kościoła w latach 1740 
– 1750. Przylega ona bezpośrednio 
do kaplicy Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy i jest pamiątką Międzyna-
rodowego Kongresu Eucharystycz-
nego ku czci Chrystusa Króla, któ-
ry odbył się w Poznaniu w 1937 r. 
Uroczyste poświęcenie kaplicy 
przez kardynała Augusta Hlon-
da i wprowadzenie Najświętszego 
Sakramentu odbyło się 27 czerw-
ca 1937 r. W latach 1947 – 1948 
zniszczona działaniami wojennymi 
została poddana odbudowie, po-
większono ją także o pomieszcze-
nie w oficynie sąsiadującej kamie-
nicy. 29 lutego 1948 r. odnowione 
wnętrza uroczyście poświęcił ks. bp 
Franciszek Jedwabski. Przez długie 
lata Kaplica Wieczystej Adoracji 
przy poznańskiej farze była jedy-
ną tego typu kaplicą w Poznaniu. 
W 1997 r. przy kaplicy została ery-
gowana Sodalicja Mariańska, która 
ma tutaj swój „ duchowy dom”.
W farnej kaplicy codziennie o godz. 
6.00 odprawiana jest Msza św. 
na rozpoczęcie adoracji. O godz. 
15.00, w godzinie miłosierdzia, wier-
ni gromadzą się na koronkę do Mi-
łosierdzia Bożego, a o godz. 18.30 
odmawiają w kaplicy różaniec. Ad-
oracja kończy się o godz. 19.00 bło-
gosławieństwem.

Kaplice Wieczystej Adoracji 
w Archidiecezji Poznańskiej

Kaplica wieczystej adoracji w Bazylice Kolegiackiej pw. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy
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Drugą najstarszą tego typu kapli-
cą, ale powstałą znacznie później 
jest Kaplica Wieczystej Adoracji 
w Kościele Akademickim Ojców 
Dominikanów pw. Matki Boskiej 
Różańcowej przy al. Niepodległo-
ści 20. Najświętszy Sakrament został 
wprowadzony do kaplicy 4 grudnia 
1999 r. W kaplicy znajduje się Cu-
downy Obraz Matki Boskiej Ró-
żańcowej „ Pani Nasza Tarnopolska” 
z 1750 r. i jest świadectwem sze-
rzonego przez dominikanów kultu 
różańcowego. Obraz pochodzi z ko-
ścioła O.O. Dominikanów pw. św. 
Wincentego z Ferrary w Tarnopolu. 
Po zakończeniu II wojny światowej 
i włączeniu Kresów do ZSRR zo-
stał przewieziony do Poznania. Na-
leży nadmienić, że przed obrazem 
odprawiano pierwsze nabożeństwa 
majowe w Polsce (1838 r.). Kaplica 
jest otwarta od godz. 7.00 do 18.00. 
O godz. 17.30 wierni odmawiają 
wspólnie różaniec.
Kilka lat później, w 2007 r., Arcy-
biskup Stanisław Gądecki erygo-
wał Kaplicę Wieczystej Adoracji 
w Kościele Braci Mniejszych Kon-
wentualnych pw. św. Antoniego 
Padewskiego przy ul. Franciszkań-
skiej 2 (Wzgórze Przemysła). Ka-
plica znajduje się od strony zachod-
niej świątyni i przylega do jej partii 
frontowej. Została wzniesiona ok. 
1753 r. i pierwotnie była miejscem 
adoracji sprowadzonych z Rzymu 
relikwii św. Teodora i św. Homo-
bonusa. Później wnętrze kaplicy 
wielokrotnie ulegało przebudowie 
i nie zachowało się jej pierwotne 
wyposażenie. Obecnie kaplica pod 
wezwaniem Najświętszego Serca 
Jezusowego jest miejscem cało-
dziennej adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Kaplica jest otwarta 
od godz. 6.30 do 18.00, Jest także 
stały dyżur w konfesjonale.
W tym samym roku, przy Kościele 
pw. Świętej Rodziny przy ul. Pro-
mienistej 131 (os. Kopernika), po-
wstała kolejna Kaplica Wieczystej 
Adoracji. Najświętszy Sakrament 
do kaplicy wprowadził Metropo-
lita Poznański 15 grudnia 2007 r. 
Wnętrze zdobi współczesny wizeru-
nek Ostatniej Wieczerzy. W kapli-
cy można się modlić od godz. 6.30 

do zakończenia ostatniej Mszy św. 
Koronka do Bożego Miłosierdzia 
pon. – sob. godz. 15: 00, dodatkowo 
każdy piątek godz. 17.45.
19 kwietnia 2009 r., w 2. niedzielę 
po Wielkanocy – Święto Miłosier-
dzia Bożego, Arcybiskup Stanisław 
Gądecki odprawił uroczystą sumę 
odpustową przy Archidiecezjal-
nym Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego na Osiedlu Jana III So-
bieskiego 116 i wprowadził Naj-
świętszy Sakrament do poświęconej 
wcześniej nowej Kaplicy Wieczystej 
Adoracji. Adoracja Najświętszego 
Sakramentu odbywa się codziennie 
w godz. od 8.30 do 18.30. W ka-
plicy, w szklanej gablocie, ekspono-
wana jest kopia Całunu Turyńskie-
go z katedry św. Jana Chrzciciela 
w Turynie.
2 października 2009 r. Metropolita 
Poznański wprowadził Najświętszy 
Sakrament do Kaplicy Loretańskiej 
przy Kościele św. Franciszka Se-
rafickiego (dawniej O. O. Bernar-
dynów) przy ul. Garbary 22 (Plac 
Bernardyński) inaugurując w tym 
miejscu Kaplicę Wieczystej Adora-
cji. Kaplica Loretańska, zwana także 
Domkiem Loretańskim, pochodzi 
z XVIII w., ma kształt prostokątny 
i jest otoczona obejściem, powta-
rza wymiary świętego Domku Naj-
świętszej Marii z Nazaretu. Nad 
ołtarzem znajduje się łaskami sły-
nąca figura Matki Boskiej z Loreto. 
Adoracja Najświętszego Sakramen-

tu trwa codziennie od godz. 9.30 
do 18.0, w niedzielę od godz. 13.30 
do 18.00.
W 2011 roku powstała Kaplica Wie-
czystej Adoracji przy Kościele pw. 
Świętego Krzyża przy ul. Często-
chowskiej 16 (Górczyn)i jest siód-
mą kaplicą w naszym mieście, gdzie 
można adorować Najświętszy Sakra-
ment. Adoracja odbywa się codzien-
nie w kaplicy Matki Boskiej Czę-
stochowskiej w godz. 8.30 – 18.30. 
natomiast koronka do Bożego Mi-
łosierdzia o godz. 15.
Inną formą Adoracji Najświętsze-
go Sakramentu są eucharystyczne 
nabożeństwa czterdziestogodzin-
ne (Quarant’ Ore) trwające nie-
przerwanie 40 godzin lub trzy dni 
z przerwami nocnymi. Nabożeństwo 
nawiązuje do tradycji 40 – godzin-
nego przebywania ciała Chrystusa 
w Bożym Grobie oraz do zwyczaju 
zachowywania postu w Wielki Pią-
tek i w Wielką Sobotę. W Polsce 
zostało zapoczątkowane w XVI w. 
i miało często charakter błagalny. 
Podczas adoracji Najświętszy Sa-
krament wystawia się w monstrancji 
w ołtarzu głównym. 40 – godzinna 
adoracja Najświętszego Sakramentu 
odbyła się niedawno (od 30 listopa-
da do 2 grudnia 2014 godz. 14.00) 
w naszym kościele parafialnym.

Opracowanie i zdjęcia: 
Wacława Małecka, 

Poznań, listopad 2014 r.

Kaplica wieczystej adoracji w Kościele pw. Świętej Rodziny
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„Miłość stanowi najwymowniejszą formę ewangelizacji, 
gdyż odpowiadając na potrzeby cielesne, objawia ludziom 
miłość Boga, który jest Opatrznością i Ojcem, zawsze 
troszczącym się o każdego. Nie chodzi o zaspokajanie jedy-
nie materialnych potrzeb bliźniego, jak głód, pragnienie, 
brak mieszkania, opieka lekarska, lecz o osobiste doświad-
czenie miłości Boga. Dzięki wolontariatowi chrześcijanin 
staje się świadkiem Bożej miłości; głosi ją, a przez odważ-
ne i prorocze działania czyni ją namacalną”.

Jan Paweł II

Nasz Parafialny Zespół Caritas pracuje i działa przez 
cały rok. Oprócz corocznych, cyklicznych imprez, które 
są „wpisane” w charakter działalności naszego zespołu, 
staramy się, aby każdego roku przygotować coś „specjal-
nego” i nowego.
Zawsze pamiętamy jednak o naszej misji – zawsze stara-
my się pomagać potrzebującym, samotnym i pamiętamy 
o naszych milusińskich – o naszych dzieciach.
Nasz Parafialny Zespół Caritas pamięta o tych Parafia-
nach, którym jest ciężko, smutno lub czują się samotni.
Dzisiaj nasz Zespół Caritas ma pod opieką 90 rodzin, 
tj. 150 osób.
Jako przykład pomocy indywidualnej wymienić można 
wydawanie paczek żywnościowych, a także używanej 
odzieży i sprzętów, opłacanie leków, rachunków za gaz 
i elektryczność.
Swoim działaniem obejmujemy:

potrzebujące opieki osoby samotne, starsze, chore  •
i niepełnosprawne,
rodziny wielodzietne, samotnie wychowujące dzieci,  •
osoby ubogie,
osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, •
osoby przeżywające trudności. •

Praca zespołu jest udokumentowana w kronikach i do-
kumentacji zgodnie z zaleceniami Caritas – Archidiece-
zjalnej.
Bezinteresowna służba, przebaczenie, pojednanie, miłość 
i jedność działania, poszanowanie godności ubogich uczą 
„nowej wyobraźni miłosierdzia” chrześcijańskiego, które 
propagują członkinie PZC na wzór błogosławionej Mat-
ki Teresy z Kalkuty.
„Pracujmy dla KOGOŚ, a nie dla czegoś”!
Jesteśmy do dyspozycji naszych podopiecznych podczas 
dyżurów odbywających się we środy i piątki w godzinach 
16 – 18.

Jeśli nosisz w sobie pragnienie bezinteresownej po-
mocy bliźnim, zapraszamy cię do parafialnego zespołu 
Caritas.

Oto niektóre akcje:

1. Posiadamy magazyn odzieży, z którego wydaje się po-
trzebującym odzież , obuwie lub inne przedmioty (czę-
sto używane). Udzielanie pomocy poprzedzone jest za-

zwyczaj w miarę obiektywną ocena sytuacji materialnej 
wspomaganej osobie bądź rodzinie.
2. W okresie Wielkiego Postu Jałmużna Wielkopostna 
przeznaczona została na letni wypoczynek dla dzieci 
– dofinansowaliśmy kolonie dla 6 dzieci i wczasoreko-
lekcje dla dwójki młodych ludzi niepełnosprawnych. Ha-
słem Jałmużny Wielkopostnej: „Zrezygnuj w Wielkim 
Poście z jakiejś przyjemności i złóż ofiarę do skarbony”.

3. Pod koniec sierpnia dzięki akcji: „Tornister pełen 
uśmiechów”, dzięki ofiarności parafian mogliśmy wypo-
sażyć około 50 dzieci w przybory szkolne (plecaki, zeszy-
ty i bloki, długopisy, pisaki, farby, kredki, itp.).

4. Włączyliśmy się w nową akcję charytatywną Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej pod nazwą „ Przekaż ciepło”, 
z trzech zbiórek zebraliśmy 6 ton 877 kg.

5. Z uwagi na brak żywności z Unii Europejskiej zapro-
siliśmy parafian do udziału w nowej akcji pod hasłem: 
„Tytka charytatywna”. Akcja polega na wypełnieniu pa-
pierowej „tytki” przez parafian artykułami spożywczymi 
i chemicznymi. Artykuły przekazywane są potrzebują-
cym rodzinom z naszej parafii.

6. Przed Świętami Bożego Narodzenia, w okresie Ad-
wentu wystawione jest drzewko na którym wiszą ser-
duszka. Parafianie po każdej Mszy św. zabierają papie-
rowe „serduszka” z numerem odbiorcy. W środku „serca” 
zawarta jest treść prośby i marzenia. Ofiarność parafian 
jest przeogromna. Dla wielu rodzin jest to duża pomoc, 
a zarazem radość dla obu stron.

7. Nową akcję, którą chcemy zorganizować w tym roku 
będzie wieczerza wigilijna dla osób samotnych.

Wigilia to czas szczególny, czas kiedy wszyscy pamię-
tamy o swoich najbliższych i innych, którzy potrzebują 
naszej pomocy, naszego wsparcia.
W każdym z nas „Bóg się rodzi” inaczej. Nie możemy 
jednak zapominać, że obok nas żyją ludzie samotni, scho-
rowani, którzy potrzebują spotkania, rozmowy, dobrego 
słowa. Każdy pragnie poczuć, że święta są też dla niego, 
że ktoś o nim pamięta.
Dlatego Parafialny Zespół Caritas pragnie zorganizować 
po raz pierwszy wieczerzę wigilijną dla tych wszystkich 
osób, które na co dzień są osobami samotnymi.

Wszystkim parafianom, którzy w jakikolwiek sposób 
wspierali, wspierają lub chcą wspierać naszą  

działalność, składamy serdeczne  
BÓG ZAPŁAĆ.

PAMIĘTAJMY – UBODZY SĄ WŚRÓD NAS


