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PAN JEZUS NA OSIEDLU

W dniu odpustu 6 sierpnia 2009 r. w kaplicy Świętej Rodziny poświęcone zostało miejsce
całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. – W centrum Opola od dawna całodzienna
adoracja jest w kościele oo. franciszkanów, ale to daleko od naszej parafii, zwłaszcza dla osób
starszych – podkreślał wówczas ks. Tadeusz Muc. Dlatego od 7 sierpnia 2009 r. każdego dnia
po porannej Mszy św. Najświętszy Sakrament jest wystawiany w kaplicy Świętej Rodziny.
Parafianie aktywnie włączyli się w przygotowanie miejsca adoracji, zarówno pomysłami, jak i
pracą. Wykończono wnętrze kaplicy, przeprowadzono gruntowne prace porządkowe oraz
wprowadzono konieczne zabezpieczenia, by nie było niebezpieczeństwa znieważenia
Najświętszego Sakramentu. Poszczególne wspólnoty parafialne podzieliły się dniami i
godzinami adoracji, aby zawsze w kaplicy ktoś był obecny na modlitwie.

– Zauważam, że coraz więcej osób przychodzi w ciągu dnia na krótką adorację, a przecież
inaczej rozmawia się z osobą przez zamknięte drzwi, a inaczej twarzą w twarz – wyjaśnia ks.
proboszcz. – Wielu naszych parafian jest zagubionych, a nas kapłanów jest za mało, by do
wszystkich dotrzeć. Oni często niezauważenie przychodzą do kaplicy, by złożyć przed Panem
Jezusem swoje żale – zauważa i dodaje: – Myślę, że bezpośrednia więź z Jezusem
Eucharystycznym tych, którzy w modlitwie polecają również innych, spowoduje, że na więcej
osób Pan Jezus swe łaski przeniesie, umacniając wiarę i uleczając choroby XXI wieku.

Najświętszy Sakrament można adorować w dni powszednie od godz. 7.00 do 17.45.

By zapewnić ciągłość trwania przed Najświętszym Sakramentem, by nie zdarzały się chwile, że
Pan Jezus zostaje sam w kaplicy, od 22 sierpnia 2011 roku zachęcamy do wpisywania się do
Księgi Adoracji Najświętszego Sakramentu
. Została ona wyłożona na stoliku w przedsionku kaplicy, a każdy dzień (od poniedziałku do
soboty) podzielony jest w niej na półgodzinne części począwszy od godz. 7.00 do godz. 17.00,
oraz 45-minutową adorację od 17.00 do 17.45. Zachęcamy, by wpisywać swoje imię przy
wybranej godzinie obecności w kaplicy (oczywiście na każdą godzinę może wpisać się więcej
osób), a osobę, która wybierze godz. 15.00, kapłani proszą o poprowadzenie Koronki do
Miłosierdzia Bożego, polecając Bogu w tej modlitwie potrzeby całego świata, Kościoła, naszej
parafii, kapłanów, powołań, a także intencje osobiste i intencje powierzone w
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Księdze Miłosierdzia Bożego
. Ta druga Księga, w czerwonej okładce, również została wyłożona w przedsionku kaplicy,
byśmy polecali w niej Miłosierdziu Bożemu wszystkie swoje sprawy.

Więcej o adoracji w rozmowie z ks. Zygmuntem Nagelem - przeczytaj .
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