Czas nape³niania siê Obecnoœci¹…
Bractwo Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu istnieje w naszej parafii od siedmiu lat. Liczy 150
cz³onków. W milczeniu trwaj¹ i towarzysz¹ Panu Jezusowi w ci¹gu ca³ego tygodnia w naszej parafii,
aby Pan Jezus nie by³ sam. Zachêcaj¹ do wspólnej modlitwy oraz do adorowania Jezusa. W rozmowie z moderatork¹ Bractwa Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu przybli¿amy tê grupê naszym parafianom.
Jak powsta³o Bractwo adoracji w naszej parafii?
By³a potrzeba, aby nasz koœció³ parafialny by³ otwarty. Zaczê³o siê od kazania ksiêdza Romana, który
stwierdzi, ¿e szkoda, ¿e nasz koœció³ jest zamkniêty na cztery spusty. Po kazaniu podesz³am do ksiêdza
i stwierdzi³am, ¿e to dobry pomys³, aby utworzy grupê osób czuwaj¹cych i modl¹cych siê w ci¹gu dnia.
Pocz¹tki by³y trudne, gdy¿ po pierwszych og³oszeniach zg³osi³o siê zaledwie siedem osób. Po kilku
og³oszeniach zaczêliœmy od dwóch dni - czwartki i soboty. Tak przez dwa lata by³y ustalone dwa dni,
potem sukcesywnie iloœæ dni, w których otwieraliœmy koœció³ ros³a. Liczba osób zainteresowanych te¿
siê powiêksza³a. W tej chwili jest nas 150 osób.
Co poci¹ga ludzi do tej grupy, bo jednak 150 osób to zachêciæ do pewnej aktywnoœci silna
grupa?
To jest potrzeba czasów. Obserwowa³am podobne grupy w innych parafiach i tam te¿ grupy adoracji
ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem. Powstaje wiele Bractw Adoracji w parafiach, niezale¿nie od siebie, w podobnym czasie, ³¹cznie z proœb¹ mo¿liwoœci adoracji ca³odobowej. To jest znak czasu, takiej
potrzeby bliskoœci Boga. Ta grupa ma ju¿ siedem lat, w listopadzie minê³a kolejna rocznica. Na siedmiolecie "otwarliœmy siódmy dzieñ adoracji - niedzielê.
Czy Bractwo Adoracji ogranicza siê tylko do modlitwy i czuwania?
Cel by³ taki, aby koœció³ by³ otwarty i aby zawsze ktoœ czuwa³ przy Panu Jesusie. Taka osoba jest
³¹cznikiem miêdzy Panem Jezusem a parafi¹. Z tej naszej grupy Bractwa Adoracji ludzie udzielaj¹ siê
tak¿e w innych grupach i diakoniach parafialnych. Z tego wniosek, i¿ te osoby maj¹ potrzebê modlitwy
wprowadziæ w czyn, w konkretne dzia³anie.
Powsta³y ju¿ pewne inicjatywy: dzieñ patronalny - ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca, bêd¹cy pami¹tk¹ ustanowienia sakramentów Eucharystii i kap³añstwa. Oprócz ca³odziennej adoracji Pana Jezusa
wstawionego w tym dniu spotykamy siê wspólnie na nabo¿eñstwie eucharystycznym o godz. 17.30,
Eucharystii o godz. 18.00 i spotkaniu formacyjnym po Mszy œw. Wyjazdowe dni skupienia - zrodzi³y
siê z potrzeby doœwiadczenia wspólnej modlitwy, poznania siê i integracji. Wyjazdy te odbywaj¹ siê
jesieni¹. Wielkopostne czuwanie modlitewne - zrodzi³o siê z potrzeby prze¿ywania wspólnego czasu
modlitwy, wspólnego jednoczenia siê z Panem Jezusem w gronie Bractwa. Dziœ skupienia prze¿ywamy
w parafii podczas czuwania modlitewnego. Kolejna nasza tradycja to Œwi¹teczne spotkania op³atkowe
i wielkanocne, rozpoczynaj¹ce siê uroczyst¹ Eucharysti¹ i kontynuowane wspólnym spotkaniem, sk³adaniem ¿yczeñ i wspólnym œpiewem. Nie zapominamy tak¿e o zmar³ych cz³onkach Bractwa. Tworz¹c
modlitewn¹ wspólnotê ze zmar³ymi cz³onkami Bractwa, otaczamy ich modlitw¹, uczestniczymy we
Mszy œw. w ich intencji.
Wszystkie te inicjatywy s¹ organizowane dla Bractwa ale tak¿e zapraszamy wszystkich parafian.
Anga¿ujemy siê tak¿e przy organizacji festynu parafialnego i przygotowujemy stoisko z ciastem.
Czy s¹ widoczne duchowo owoce dzia³alnoœci Bractwa?
Jeszcze w ten sposób nie myœla³am. Ale na pewno s¹! Jak rozmawiamy miêdzy sob¹, to zdecydowanie owoce s¹ w ¿yciu prywatnym i rodzinnym tych osób zaanga¿owanych w t¹ grupê modlitewn¹. Ju¿
sam fakt, ¿e jest nas coraz wiêcej, jest takim znakiem. Wa¿ne jest tak¿e to, ¿e du¿o ludzi przychodzi w

ci¹gu dnia do koœcio³a. To tak cieszy...
Szczególnie w pierwszy czwartek miesi¹ca, kiedy jest ca³odzienne wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu zachêci³o ludzi do przychodzenia do koœcio³a. Przychodz¹ nawet m³odzi ludzie. Mia³am tak¹
sytuacje, ¿e sz³o dwóch ch³opaków z pieskiem, pieska przywi¹zali i przyszli siê pomodliæ na chwilê.
By³a taka potrzeba, ¿eby koœció³ by³ otwarty codziennie. Nasz ksi¹dz proboszcz nazwa³ nas Stra¿nikami Pana Jezusa.
Kto nale¿y do Bractwa Adoracji, jakie to s¹ osoby?
Bardzo ró¿ne. Mamy trochê ma³¿eñstw, jest du¿o osób starszych. Ale coraz wiêcej przybywa m³odych ludzi. S¹ takie osoby, które pracuj¹ i przychodz¹. S¹ to osoby na liœcie rezerwowej, które pracuj¹
i nie mog¹ byæ regularnie na adoracji. W razie czego s¹ pod telefonem i mog¹ zast¹piæ osobê, która nie
mo¿e przyjœæ w wyznaczonym dniu.
Jak zachêciæ do przyst¹pienia do Bractwa Adoracji, jakie przes³anie mo¿na skierowaæ do osób
jeszcze niezdecydowanych?
W Bractwie mo¿na uczestniczyæ poprzez indywidualn¹ modlitwê. Od konkretnej osoby zale¿y jak
siê zaanga¿uje w tê grupê. Mo¿na siê modliæ, trwaæ w ciszy i w milczeniu przed Panem Jezusem.
Mo¿na odmawiaæ na przyk³ad ró¿aniec. Ró¿anie to wygl¹da. To jest godzina cichej modlitwy. Je¿eli
ktoœ chce w taki sposób adorowaæ to nie ma problemu, nie musi przychodziæ na spotkania Bractwa.
Spotkania jednak s¹ pewnego rodzaju formacj¹. Odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu, na których s¹ konferencje tematyczne na przyk³ad dotycz¹ce eucharystii. W tym roku mamy o modlitwie. Kto chce mo¿e w
nich uczestniczyæ. Mo¿na te¿ uczestniczyæ czynnie. Obecnie wy³ania siê grupa, która odpowiada za
organizacje ró¿nych spotkañ Bractwa np. z okazji Œwiat. Spotkania te wymagaj¹ pewnej oprawy i
przygotowania, aby mo¿na by³o mi³o i radoœnie spêdziæ wspólnie czas. Formy zaanga¿owania s¹ ró¿ne.
S¹ osoby, które nie znaj¹ nikogo, bo chodz¹ tylko na adoracjê, to jest ich wybór. S¹ takie osoby, które
siê czynnie anga¿uj¹ we wszystko. Trzonem jednak jest indywidualna modlitwa. To jest wa¿ne, ¿e
osoba, która siê zadeklaruje, przychodzi. Nie mo¿e byæ koœció³ pusty, Pan Jezus nie mo¿e byæ sam.
Jeœli chodzi o tê stronê duchow¹, to mam liczne sygna³y od ludzi, ¿e bardzo wa¿ne i potrzebne jest to
wyciszenie wewnêtrzne. Szczególnie w dzisiejszych czasach. I to chodzi o wyciszenie w koœciele, na
modlitwie, przed Panem Jezusem, a nie w domu. To trwanie przed Panem Jezusem jest czasem modlitwy, czasem wypoczynku, jest czasem takiego zatrzymania siê. To wszystko przynosi owoce, bo nape³niamy siê Obecnoœci¹. I gdzieœ z t¹ Obecnoœci¹ siê potem idzie do domu. Tak mi siê wydaje, ¿e to mo¿e
byæ przes³aniem - nape³nianie siê Obecnoœci¹.
Dziêkujê za rozmowê i przybli¿enie parafianom idei Bractwa Adoracji. To buduj¹ce, ¿e jest w
naszej parafii grupa modlitewna, która prê¿nie dzia³a i rozwija ciekawe inicjatywy. ¯yczê wiele
owoców p³yn¹cych z trwaniu przy Jezusie.
B.K.K.

