II Forum Krajowe Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu
w Parafiach

W jakim stopniu adoracja Najświętszego Sakramentu może wpływać na wzrost pobożności?
Jak uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, by chcieć Jej więcej?
Kiedy Eucharystia staje się źródłem życia?
Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć duchowni i świeccy prelegenci
oraz uczestnicy II Forum Krajowego.
Odbędzie się ono w dniach 30.11 - 01.12.2013 w parafii św. Jana Kantego w Częstochowie.
Organizatorem II Forum jest proboszcz tej parafii ks. Marek Kundzicz.

Celem spotkania jest wzajemne poznanie się parafialnych wspólnot adorujących, wymiana
doświadczeń, pogłębienie pobożności eucharystycznej. W tym roku zostanie
zaprezentowana nowa - 11 parafia z wieczystą adoracją z diecezji tarnowskiej. Na Forum
poruszane są również zagadnienia formacji liturgicznej, teologicznej i biblijnej w odniesieniu
do Eucharystii. Tym razem prelegenci skupią się wokół życia Eucharystią w małżeństwie i
rodzinie. Zostanie także ukazana rola parafii w wychowywaniu do aktywnego przeżywania
Eucharystii. Ważnym punktem spotkań jest czas świadectw osób adorujących. W tym roku
swoje świadectwo złoży świadek Cudu Eucharystycznego w Sokółce - s. Julia. Jednym z
punktów forum jest dyskusja na temat wpływu wieczystej adoracji na życie duchowe
wiernych. Tego podsumowania spróbują dokonać proboszczowie parafii z wieczystymi
adoracjami.
Parafia św. Jana Kantego w Częstochowie powstała w 1986 r. Adoracja istnieje od 18 lat, a
wieczysta adoracja od 30.11.2003 r. Jest 4 parafią w Polsce w kolejności zakładania
wieczystych adoracji w parafiach.
W Polsce istnieje 11 parafii z wieczystą adoracją, z czego 2 parafie w archidiecezji
częstochowskiej i diecezji tarnowskiej. Parafia św. Józefa Oblubieńca w Warszawie na Kole
jest pierwszą w Polsce. Wieczysta adoracja trwa od 1987 r.
I Forum Krajowe Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Parafiach odbyło się
21-22.04.2012 r. w parafii św. Józefa Oblubieńca w Warszawie na Kole. Jego organizatorem
był proboszcz ks. dr Zbigniew Godlewski. Prelegenci skupili się na biblijnej genezie
Eucharystii, związku Eucharystii i Miłosierdzia Bożego oraz przeżywaniu głębi adoracji
eucharystycznej.
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