Kraków 11 stycznia 2012 roku

Spotkanie duszpasterskie

„ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W PARAFII”
Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! w Krakowie zaprasza na sesję duszpasterską poświęconą adoracji Najświętszego Sakramentu w parafiach w sobotę 4 lutego 2012 roku w sanktuarium BoŜego Miłosierdzia w Łagiewnikach (Dom Duszpasterski, sala na I piętrze).
PROGRAM SPOTKANIA
9.30 Modlitwa i przywitanie.
9.45 Wprowadzenie: Ks. dr Bogusław Mielec (Kraków), Eucharystia celebrowana i adorowana centrum Ŝycia parafii i poszczególnych wiernych.
10.15 Adoracja w Ŝyciu wspólnoty parafialnej:
- Ks. dr Bogusław Wolański (Legnica), Adoracja Najświętszego Sakramentu w programie duszpasterskim diecezji legnickiej.
- Ks. prałat Stanisław Bar (Tarnobrzeg), Wprowadzanie w parafii całodziennej adoracji
Najświętszego Sakramentu. Refleksje proboszcza.
- Ks. dr Czesław Sandecki (Kraków), Szczególne godziny adoracji w parafii (Pierwsze
niedziele miesiąca, Godzina święta…)
- P. mgr Krystyna Karkowska (Kraków), Dziecięce grupy adoracyjne.
- Ks. dr Stanisław Szczepaniec (Kraków), Ruch modlitewny „Adoremus”.
11.30 Kawa.
12.00 Dzielenie się doświadczeniami przeŜywania adoracji w parafiach, we wspólnotach modlitewnych i formacyjnych, w Ŝyciu indywidualnym.
13.00 Przerwa na posiłek.
Czas adoracji.
14.00 EUCHARYSTIA pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Rysia
15.00 Godzina miłosierdzia.
ZAPRASZAMY
- kapłanów, którzy pragną poszerzyć czas adoracji w parafiach oraz tworzyć grupy adoracyjne, czuwające przed Jezusem w wyznaczonych godzinach.
- nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, którzy są bliskimi współpracownikami duszpasterzy nie tylko w udzielaniu Komunii świętej, lecz takŜe w umoŜliwianiu wiernym adorowania
Jezusa w Najświętszym Sakramencie i rozwoju kultu eucharystycznego w parafii (mogą w braku
kapłana lub diakona dokonywać wystawienia Najświętszego Sakramentu).
- katechetów, którzy pragną w swej posłudze poświęcić więcej uwagi budzeniu u dzieci i
młodzieŜy pragnienia adoracji Jezusa oraz tworzeniu dziecięcych i młodzieŜowych grup adoracyjnych.
- członków wspólnot modlitewnych i formacyjnych, którzy pielęgnują adorację Jezusa, aby
podzielili się swoimi doświadczeniami i ubogacili innych swoją modlitwą.
- wszystkich zainteresowanych tą problematyką, szukających dróg oŜywienia adoracji Najświętszego Sakramentu, świadomych tego, Ŝe Eucharystia celebrowana i adorowana, jest szczytem i
źródłem Ŝycia chrześcijańskiego, a kościoły zostały zbudowane nie tylko dla sprawowania liturgii i
odprawiania naboŜeństw, lecz takŜe dla adoracji obecnego w nich Zbawiciela świata.
Ks. Stanisław Szczepaniec

Ks. Jan Kabziński

Moderator ruchu modlitewnego
„Adoremus”

Wikariusz biskupi
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