Bractwo
Adoracji
Najœwiêtszego
Sakramentu
Parê s³ów o nas…
Bractwo to grupa osób, które regularnie, w oznaczonych w grafiku godzinach, niezale¿nie od pory roku czy
pogody przychodz¹ do koœcio³a, k³aniaj¹ siê przed Najœwiêtszym Sakramentem i …… trwaj¹ tak w milczeniu,
b¹dŸ w cichej modlitwie, której treœæ znana jest tylko Bogu.
Bractwo jest wiêc grup¹ modlitewn¹. Osoby adoruj¹ce jednoczy pragnienie ustawicznego pog³êbiania osobowej komunii z Chrystusem ukrytym w Tabernakulum.
Nasza wspólnota nie tylko rozrasta siê liczebnie, ale stale dojrzewa duchowo. Wzajemna, nie tylko modlitewna,
troska o siebie to owoc naszego ¿ycia zapatrzonego w Najœwiêtsze Oblicze.
Sw¹ modlitw¹ s³u¿ymy te¿ Parafii….
To dziêki cz³onkom Bractwa parafianie mog¹ swobodnie okr¹g³y tydzieñ wejœæ do koœcio³a, zatrzymaæ siê,
porozmawiaæ z Chrystusem, powierzyæ Mu swoje troski i radoœci.
Wzrastaj¹ca liczba cz³onków Bractwa pozwala³a sukcesywnie zwiêkszaæ iloœæ dni, w których koœció³ nasz jest
otwarty. W siódm¹ rocznicê istnienia naszej grupy rozpoczêliœmy adoracjê ju¿ we wszystkie dni tygodnia ³¹cznie
z niedziel¹. Od tej pory nasz Koœció³ jest ju¿ codziennie otwarty i stale co najmniej 2 osoby czuwaj¹ przed Panem
Jezusem ukrytym w Tabernakulum. W ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca zaœ, adorujemy Pana Jezusa wystawionego ca³y dzieñ w Najœwiêtszym Sakramencie na O³tarzu.
Osoby, które zdecydowa³y siê czynnie w³¹czyæ do godzinnej adoracji Pana Jezusa - czasem z obawami, oporami - zostaj¹, bo Pan Bóg przyci¹ga. W parafii zaœ rozlewa siê niewidzialna ³aska w widzialnych jej przejawach w
¿yciu konkretnych osób. Dziêki sta³ej adoracji Pan Bóg czynnie staje siê obecny w ¿yciu parafii.
A jest nas ju¿…
Zaczê³o siê od ma³ej – 23-osobowej grupy, która w listopadzie 2002 roku rozpoczê³a ca³odniow¹ adoracjê
Najœwiêtszego Sakramentu w czwartki i soboty
Aktualnie z Bractwem zwi¹zanych jest ponad 150 osób z czego
ponad 110 osób adoruje Przenajœwiêtszy Sakrament wed³ug ustalonego grafiku (co najmniej 2 osoby o ka¿dej
godzinie w ci¹gu dnia)
z pozosta³ych osób
- wiêkszoœæ to osoby, które choæ nie s¹ zapisane na grafiku, to chêtnie podejmuj¹ adoracjê w zastêpstwie;
- jest tu te¿ grupka osób, które ze wzglêdu na stan zdrowia czy wyjazdy nie mog¹ siê czynnie w³¹czyæ do
adoracji ale ³¹cz¹ siê z nami duchowo, przychodz¹ te¿ w miarê swoich mo¿liwoœci na wspólne spotkania.

Jako grupa mamy ju¿ pewne swoje zwyczaje…

1.Dzieñ patronalny
Wielki Czwartek bêd¹cy pami¹tk¹ ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kap³añstwa oraz Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a, to dwa najwa¿niejsze dni patronalne Bractwa
W ci¹gu roku zaœ w sposób szczególny jednoczymy siê w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca. Oprócz ca³odziennej adoracji Pana Jezusa wystawionego w tym dniu w Przenajœwiêtszym Sakramencie na O³tarzu spotykamy siê wspólnie na:
Nabo¿eñstwie eucharystycznym o godz. 17.30
Eucharystii o godz. 18.00, która jest najwa¿niejszym naszym wspólnotowym spotkaniem z Panem Jezusem. W
Eucharystii tej szczególnie polecane s¹ Bogu modlitwy o powo³ania kap³añskie i zakonne oraz intencje Bractwa.
Spotkaniu formacyjnym po Mszy œw,
Mamy te¿ swego Patrona – œw. Ojca Pio.
2.Wyjazdowe dni skupienia
Pomys³ wyjazdowych dni skupienia powsta³ ju¿ w pierwsz¹ rocznicê naszego istnienia i zrodzi³ siê z potrzeby
doœwiadczenia wspólnej modlitwy, poznania siê i integracji.
Nasze wyjazdowe dni skupienia odbywaj¹ siê najczêœciej jesieni¹. Podczas pielgrzymek:
Uczestniczymy wspólnie w Eucharystii,
Trwamy wspólnie na adoracji Najœwiêtszego Sakramentu
Uczestniczymy w nabo¿eñstwach do przygotowania których czynnie siê w³¹czamy
Spêdzamy wspólnie czas na spotkaniach integracyjnych w plenerze
Dotychczas w ramach naszych rocznicowych dni skupienia odbyliœmy pielgrzymki :
2003 – Turza Œl¹ska i Pszów
2004 – Leœniów i Jura Krakowsko-Czêstochowska
2005 – planowana na 17.IX pielgrzymka do Pszowa nie odby³a siê gdy¿ w tym dniu by³ pogrzeb cz³onka
naszego Bractwa – œp. Ryszarda Krzywonia. Wspólne uczestnictwo w pogrzebie by³o wyrazem
naszej wspólnotowej wiêzi i wzajemnej troski modlitewnej
2006 – zamiast corocznej pielgrzymki prze¿ywaliœmy wspólnie uroczyst¹ Eucharystiê w intencji naszego
opiekuna Ksiêdza Romana Chromego dziêkuj¹c Mu za Jego pos³ugê. Po Mszy œw. w salce odby³o siê
uroczyste spotkanie, na którym ¿egnaliœmy Inicjatora naszego Bractwa. Spotkanie to, choæ po¿egnalne, umocni³o nasz¹ wiêŸ, poczucie wspólnoty i pamiêci modlitewnej
2007 – Pi¹ta rocznica Bractwa obchodzona w dwóch etapach:
Uroczysta Eucharystia i spotkanie Bractwa w parafii
Pielgrzymka do Jankowic Rybnickich i Bujakowa
2008 – Sanktuarium Bo¿ego Cia³a w Krakowie i Opactwo w Tyñcu
2009 – Sanktuarium Matki Bo¿ej Boguckiej. Nasze Bractwo zainicjowane by³o dziêki funkcjonuj¹cej tam
grupie Adoruj¹cej Najœwiêtszy Sakrament.
2010 – w maju - Sanktuarium œw. Ojca Pio w Przeproœnej Górce (Œw. Pio w 2010 roku zosta³ patronem
naszego Bractwa)
2011 – Sanktuarium Krwi Chrystusa w Czêstochowie
3.Rekolekcje
Kilkudniowe wyjazdy rekolekcyjne staj¹ siê te¿ powoli corocznym elementem naszej formacji. Maj¹ one te¿
charakter integracyjny. Wyjazdy rekolekcyjne pomagaj¹ nam budowaæ wspólnotê oraz dzieliæ siê doœwiadczeniami modlitwy w naszym ¿yciu
Dotychczas odby³y siê:
2010 – we wrzeœniu - trzydniowe rekolekcje wyjazdowe w Czernej
2012 – w maju - rekolekcje trzydniowe w Wiœle
4.Wielkopostne czuwanie modlitewne

Idea wspólnotowego modlitewnego czuwania zrodzi³a siê jesieni¹ 2005 r., kiedy to odwo³ana zosta³a pielgrzymka do Pszowa. Ujawni³o siê wtedy nasze pragnienie prze¿ywania choæ raz w roku wspólnego czasu modlitwy, wspólnego jednoczenia siê z Panem Jezusem w gronie Bractwa. Od tego czasu wielkopostne czuwanie
modlitewne w Parafii organizowane jest przez Bractwo co roku.
Dzieñ skupienia prze¿ywany w parafii w formie czuwania modlitewnego pozwala uczestniczyæ w nim tym
cz³onkom Bractwa, którzy z ró¿nych wzglêdów nie mog¹ braæ udzia³u w naszych pielgrzymkach czy wyjazdach
rekolekcyjnych.
Na czuwania modlitewne, ale te¿ na spotkania, pielgrzymki i rekolekcje, zawsze zapraszani s¹ wszyscy parafianie.
5.Œwi¹teczne spotkania op³atkowe i wielkanocne
Rozpoczynaj¹ siê uroczyst¹ Eucharysti¹ i kontynuowane s¹ w salce przy poczêstunku z wypiekami i sa³atkami
domowej roboty.
Podczas spotkañ op³atkowych dzielimy siê op³atkiem a na spotkaniach wielkanocnych jest œwiêcenie jajek i
dzielenie siê nimi.
S¹ te¿ œwi¹teczne podarunki – sentencje z lektury duchowej, któr¹ ka¿dy losuje, bo ka¿da jest inna.
Zwyczajem œwi¹tecznych spotkañ jest te¿ wspólny œpiew.
Oczywiœcie na ka¿de spotkanie zapraszamy wszystkich ksiê¿y z parafii a spotkaniu przewodniczy ksi¹dz Proboszcz b¹dŸ nasz ksi¹dz Opiekun
6.Czynne uczestnictwo w ¿yciu Parafii
Cz³onkowie Bractwa ka¿dego roku przygotowuj¹ jeden z O³tarzy podczas Uroczystoœci Bo¿ego Cia³a
W³¹czmy siê te¿ czynnie przy organizowaniu festynu parafialnego. By³y festyny, gdzie sprzedawaliœmy ksi¹¿ki
religijne. Od paru lat zaœ organizujemy stoisko z ciastem
Cz³onkowie grupy podejmuj¹ równie¿ inne pos³ugi anga¿uj¹c siê czynnie w ¿yciu Parafii
7.Wspólnota modlitewna ze zmar³ymi cz³onkami Bractwa
Ka¿d¹ zmar³¹ osobê z grupy Bractwa otaczamy modlitw¹ a naszym wieñcem pogrzebowym oprócz kwiatów
jest zamówiona Msza œw w Jej intencji
Zamawiamy intencje Mszy œw za wszystkich zmar³ych cz³onków Bractwa
Podczas wspólnotowych Mszy œw – pielgrzymki, czuwania modlitewne – pamiêtamy w Modlitwie Wiernych o
naszych zmar³ych cz³onkach Bractwa

