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     B I U L E T Y N 

 

 
Monstrancja z Katowic– Panewnik (Bazylika oo. franciszkanów) 
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BIULETYN 
WSPÓLNOTY ADORACJI WIECZYSTEJ  
                      NR  3/2018                                                     
 
 Parafia  Św. Marii Magdaleny w Tychach 

 
W numerze: 

• VII Krajowe Forum Adoracji Wieczystych Najświętszego 

Sakramentu, 

• Światowe Centra Modlitwy o Pokój, 

• Streszczenie homilii ks. Krzysztofa Małachowskiego, 

• Promocja czasopisma „MIŁUJCIE SIĘ”. 

• Świadectwa adorujących 

 

          Już po raz siódmy odbyło się Krajowe Forum Adoracji 
Wieczystych Najświętszego Sakramentu w Parafiach.  

Takich parafii w Polsce jest 12. Tym razem Forum miało miejsce u 

franciszkanów w Katowicach – Panewnikach, od piątku do niedzieli 

16 -18 listopada 2018 roku. Z jego uczestnikami spotkał się także 

metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. 

         W czasie homilii na Mszy św. rozpoczynającej Forum, 

metropolita zachęcał  zebranych, aby starali się nieustannie o to, by 

„rzeczywistość, w której żyją zyskiwała wymiar eucharystyczny”.  

Pamiętajmy, że w Eucharystii i Komunii św. nie tyle my przyjmujemy 

Chrystusa, ile On nas przyjmuje, ucząc przyjmowania i akceptacji 

bliźnich. Podobnie w godzinach adoracji – On nas przyjmuje i 

przemienia; On nas wysłuchuje i umacnia – powiedział.                                                                       

Pod koniec Eucharystii została pobłogosławiona nowa monstrancja. 

Widnieje na niej napis Pax et Bonum Tibi Polonia (Pokój i Dobro 

Tobie Polsko), który nawiązuje do przeżywanego roku 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Monstrancję wykonali 

Mariusz i Kamil Drapikowscy, którzy są znanymi na świecie 

bursztynnikami, współpracującymi ze Stowarzyszeniem Communita 

Regina Della Pace. Poniżej trochę informacji na ten temat. 
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Idea utworzenia dwunastu Światowych Centrów Modlitwy o 
Pokój powstała w Polsce. Jej pomysłodawcami byli ludzie, którzy 

założyli Stowarzyszenie Communita Regina della Pace. 

Stowarzyszenie Communita Regina della Pace (Stowarzyszenie 

Królowej Pokoju) powstało w roku 2008 w Radomiu. Jego celem jest 

apostolstwo modlitewnej adoracji Eucharystycznego Chrystusa 
oraz wspieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz 

budowania pokoju i pojednania między ludźmi. Inspiracją do podjęcia 

tej misji była postawa św. Papieża Jana Pawła II – orędownika   

pokoju oraz apel Benedykta XVI z roku 2007, w którym zachęcał 

każdego chrześcijanina do budowania pokoju. 

 Stowarzyszenie tworzy projekty ołtarzy wieczystej adoracji 
Najświętszego Sakramentu. W każdy projekt wpisana jest 
integralnie postać Maryi. 

W odniesieniu do apokaliptycznego obrazu przedstawionego przez 

św. Jana ukazującego Matkę Najświętszą jako „Królową w koronie z 

Gwiazd Dwunastu”, Stowarzyszenie podjęło działania, których celem 

jest utworzenie możliwie na wszystkich kontynentach łącznie                  

12 ośrodków wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Chodzi 

m.in. o to, aby nieustająca modlitwa, płynąca z dwunastu miejsc, 

otaczała całą Ziemię. 

Światowe Centra Modlitwy o Pokój 

Wspólnym materialnym znakiem Światowych Centrów Modlitwy o 

Pokój są Kaplice Adoracji Wieczystej Najświętszego Sakramentu, 

które umożliwiają aktywne włączenie się wiernych w nurt apostolskiej 

modlitwy o pokój. 

Ołtarze Adoracji powstają w Polsce w pracowni Drapikowski Studio, 

gdańskich artystów Mariusza i Kamila Drapikowskich. Nie są 
wykonywane, lecz pisane jak ikona; to owoc pracy i modlitwy zespołu 

projektowego. Swoim niezwykłym pięknem służą pogłębianiu relacji 

z żywym Bogiem, obecnym w Najświętszym Sakramencie, a 

poziomem artystycznym dorównują najpiękniejszym dziełom 

współczesnej sztuki sakralnej. 

Centralnym punktem Ołtarzy Adoracji jest postać Maryi, nazwanej 

przez św. Jana Pawła II „Niewiastą Eucharystii”,                             
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„Pierwszą Monstrancją” czy „Gwiazdą prowadzącą Kościół do Jej 

Syna”. Pod sercem Maryi umieszczona jest Eucharystia. 

Każdy ołtarz adoracji błogosławiony jest w Watykanie przez Ojca 

Świętego (wcześniej przez papieża Benedykta XVI, obecnie przez 

Franciszka). Istotnym elementem duchowego wymiaru tego 

przedsięwzięcia są peregrynacje poszczególnych ołtarzy po Polsce i 

Europie. Chodzi o to, aby postrzegać te dzieła jako „naczynia”, które 

w drodze do miejsca przeznaczenia, napełniane modlitwą wiernych 

uzyskują Bożą wartość. Inauguracja każdego centrum modlitwy staje 

się zawsze wydarzeniem narodowym i odbywa się przy udziale 

Episkopatu i władz państwowych danego kraju. 

Siedem z dwunastu 

Do tej pory zostało zrealizowanych siedem głównych centrów 

modlitwy adoracyjnej: 

„Tryptyk Jerozolimski” (2009) w Czwartej Stacji przy Via Dolorosa 

w Jerozolimie w Bazylice Grobu Pańskiego; 

„Sanktuarium Królowej Pokoju” (2011) w  Medjugorie w Bośni i 

Hercegowinie; 

 „Gwiazda Kazachstanu” (2013), w sanktuarium Matki Bożej 

Królowej Pokoju w Oziornym w Kazachstanie; 

„Światło pojednania i Pokoju” (2016) w sanktuarium Matki Bożej 

Słowa w Kibeho w Rwandzie; 

„Donum Caritas et Pax” (Dar Miłości i Pokoju) (2016) w sanktuarium 

Matki Bożej Królowej Pokoju w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości 

Słoniowej; 

„Adoratio Domini in Unitate et Pace” (Uwielbienie Pana w Jedności i 

Pokoju) (2017) w Namyang w Korei Południowej; 

Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice w 

Niepokalanowie. 

Aktualnie w końcowym etapie realizacji jest ołtarz w Dagupan na 

Filipinach. 

Oprócz dwunastu ołtarzy adoracji Drapikowscy wykonują 
monstrancje do kaplic wieczystej adoracji, które symbolizują gwiazdy 
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na płaszczu Maryi. Jedną z takich gwiazd jest właśnie monstrancja do 

kaplicy adoracji wieczystej w Katowicach – Panewnikach. 

Mariusz Drapikowski i jego syn Kamil w czasie Forum w 

Panewnikach wygłosili konferencje, w czasie których opowiedzieli o 

swej pracy i dali świadectwo działania Opatrzności Bożej i 

wstawiennictwa Maryi oraz świętych kościoła. Pan Mariusz został 

uzdrowiony ze stwardnienia rozsianego dzięki modlitwie 

wstawienniczej Jana Pawła II.  

Konferencję wygłosił także o. Dydak OFM. W swoim wykładzie 

odniósł się do słów „Skosztujcie jak dobry jest Pan”. 

Uczestnicy  z całej Polski, z miejsc, w których trwa wieczysta 

adoracja spotkali się w grupach dyskusyjnych, gdzie podzielili się 
doświadczeniami z zakresu sposobu zachęcania parafian do podjęcia 

stałej godziny adoracji. Wskazali na czołową rolę ks. proboszczów i 

księży wikarych w tej dziedzinie. O adoracji trzeba mówić z ambony, 

w rozmowach indywidualnych oraz w konfesjonale a także w słowie 

pisanym.  

Czyli ciągłe zachęcanie do kontaktu z Jezusem w Najświętszym 

Sakramencie. Zwrócono także uwagę na wychowywanie dzieci w 

duchu eucharystycznym.                                                                               

Gościem specjalnym Forum był ks. Krzysztof Małachowski, ten 

sam, który głosił kazania  w kościele św. Marii Magdaleny w styczniu 

2015 roku a później spotkał się z nami w oratorium. Jako ciekawostkę 
podam, że ks. Krzysztof ma 88 lat i samodzielnie przyjechał 

samochodem z Wyszkowa za Warszawą  do Panewnik. Umysł 

znakomity, głos młodzieńczy. Wygłosił dwie homilie: w sobotę na 

temat adoracji dzieci i w niedzielę na zakończenie Forum, gdzie 

uwydatnił rolę Maryi w adoracji i podsumował znaczenie adoracji w 

naszym życiu. Homilie były nagrywane i tę ostatnią za zgodą ks. 

Małachowskiego „przelałam na papier” i załączam poniżej. 

 

Parafia pw. Św. Ludwika i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 

została mocą Ducha św. w sposób specjalny jakby dotknięta i 

przemieniona. Macie więc za co dziękować. 
Dziękować za to, że to właśnie Maryja jest tą, która przewodzi w tej 

parafii w adoracji jej Syna. Dziękować również za osoby, które w tej 

parafii zafascynowały się Bogiem, dla których Bóg jest pasją życia, 

dla których Bóg jest jedynym i zasadniczym źródłem i celem istnienia  
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i działania. Tak jak mówi św. Paweł na Areopagu „w Nim jesteśmy,   

w Nim działamy, w Nim się poruszamy”. 

Wezwanie do adoracji jest powołaniem. Trzeba być do tego 

powołanym. Trzeba usłyszeć i trzeba przyjąć działanie Ducha św. tak 

jak uczyniła to Maryja. Maryja uczy nas jak mamy adorować jej Syna. 

Pierwsza sprawa adoracji to jest przyjęcie obecności Boga „Ja jestem 

z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”. 

Pierwszą,  która przyjęła, która zgodziła się, która słowami „Oto ja 

służebnica Pańska, niech mi się stanie wg słowa Twego” jest Maryja. 

Maryja zaczyna służyć Bożemu planowi zbawienia. 

Adoracja jest służbą, jest powołaniem do specjalnej służby. 

Maryja dalej  nas uczy. Ona natychmiast idzie do swojej krewnej 

Elżbiety, aby tej starszej kobiecie pomagać i usługiwać. Adoracja 

wymaga tego czynu, służby, miłosierdzia. 

Nie można się zadowolić tym, że przyjdę do kaplicy przed Najświętszy 

Sakrament i już mam pigułkę na zbawienie. 

Trzeba poprzedzić godzinę, którą wybrałem na adorację uczynkami 

miłosierdzia w ciągu tygodnia. Aby przynieść tak jak Maryja, 

pokazać: te moje ręce Jezu służyły Tobie, służyły ludziom, w których 

Ty się uobecniasz.  

Może to byli chorzy w szpitalu, opuszczeni, gdzieś jakaś pomoc 

dzieciom w domu dziecka, jakieś czyny miłosierdzia, opieka nad starą 

matką, ojcem. Ale trzeba to przynieść, pokazać ręce Jezusowi, 

powiedzieć: Jezu, tak jak Maryja usługiwała Tobie, gdy byłeś małym 

dzieckiem, ja to właśnie robię aby się przygotować do adoracji, to jest 

moje powołanie. 

Adoracja jest służbą naszej wiary. Przychodzimy, bo jesteśmy 

zafascynowani obecnością Boga, że Bóg jest między nami i że 
możemy mu ciągle dziękować. 
Adoracja jest służbą chwały Bożej. Maryja daje nam przykład:                  

„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim 

Zbawcy”. 

Adoracja jest wielką radością z obecności Boga w naszym życiu.  

Adoracja jest dziękczynieniem za wszystko co w życiu otrzymujemy. 

Czyli jest wyrazem wdzięczności. Idę aby powiedzieć Jezusowi 

dziękuję za każdą radość za każde cierpienie. Dziękuję Jezu, że dajesz 

mi siłę, że mogę przetrwać moje cierpienia. 
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Adoracja jest powołaniem do świętości. Świętość zdobywa się w tych 

warunkach, w jakich się żyje. Świętość nie jest niczym 

nadzwyczajnym, jest umiejętnością chodzenia w obecności Bożej 

właśnie w tych trudnościach, kłopotach jakie w życiu mamy. 

Adoracja jest powołaniem do Eucharystii. „A pod Krzyżem stała Jego 

Matka” i Ona usłyszała „Matko oto Syn twój, oto Matka twoja”.        

W liście do Hebrajczyków czytamy: ”Jedną bowiem ofiarą 
udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani”. My jesteśmy w tej 

ofierze zanurzeni. 

Dlaczego ja uczestniczę w ofierze eucharystycznej? Dlaczego 

przychodzę pod Krzyż razem z Maryją? A tym przyjściem pod Krzyż  
jest każdorazowa obecność i uczestnictwo w ofierze ołtarza.  

Skąd mi się to wzięło? Jaka jest podstawa? Dlaczego uczestniczysz we 

Mszy św.? 

Jedyną słuszną odpowiedzią jest: dlatego, że jestem ochrzczony. 

Chrzest daje mi podstawę do udziału w Męce Jezusa Chrystusa w 
Jego jedynej Ofierze. Dlatego przychodzę na Mszę św., dlatego można 

dostać kapłanem, dlatego osoby świeckie na mocy  kapłaństwa 

powszechnego mogą czytać liturgię słowa, dlatego ministranci mogą 

służyć. Bo jesteśmy ochrzczeni. Przychodzimy jako lud kapłański, lud 

odkupiony, lud zbawiony. I za to zbawienie, za Krzyż potem 

dziękujemy w adoracji eucharystycznej Jezusowi, aby Go wielbić, aby 

szukać uświęcenia. 

Adoracja jest służbą nie tylko mojego osobistego uświęcenia, ale 

adoracja staje się służbą całemu Kościołowi. Dziękujmy za te osoby, 

które usłyszały i podjęły to powołanie do służby Kościołowi. To nie 

jest tylko moja osobista pobożność, ale ja uczestniczę w tej obecności 

Jezusa w Eucharystii, dlatego, że jestem w Kościele, że dążę  do 

uświęcenia Kościoła. 

Świętość każdego z nas tworzy świętość całego Kościoła. Ci , którzy 

usłyszeli ten głos niech dziękują codziennie za postawę służby, 

uwielbienia, uświęcenia, wiary. 

Adoracja jest oddaniem wszystkiego. Jest fascynacją Bogiem aby 

oddać mu wszystko. Sięgnijmy do Ewangelii. 

Dlaczego Jezus mógł dokonać cudu rozmnożenia chleba, gdy wziął ten 

chleb z rąk dziecka? Dlatego, że to dziecko oddało mu wszystko. Pięć 
bochenków chleba i dwie ryby. Ten chłopiec nic nie zatrzymał dla 

siebie. Oddał wszystko Jezusowi. 
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Dopiero gdy my oddamy Jezusowi wszystko co mamy do Jego 

dyspozycji, wszystkie nasze plany, zamiary, rozczarowania, radości, 

wysiłki, rodzinę, siebie samych; dopiero wtedy Jezus może dokonać 
cudu w naszym życiu. Może nas przemieniać, może dodawać nam 

odwagi, której tak bardzo potrzebujemy, może nas prowadzić i mocą 

Ducha św. ciągle na nowo przyprowadzać przed swoją Najświętszą 

Obecność w Eucharystii.  

I na to oddanie wszystkiego Jezusowi, na tę fascynację Bogiem, na tę 
radość z obecności Boga, na te momenty, w których przychodzimy z 

radością do kaplicy adoracyjnej; 

na to wszystko niech Matka Najświętsza nas ciągle prowadzi i ciągle 

nas uczy jak mamy adorować Jej Syna. Polecajmy bardzo często Jej 

Niepokalanemu Sercu, właśnie wtedy, gdy jesteśmy w kaplicy 

adoracji, wszystkie sprawy nasze, sprawy parafii i sprawy Kościoła. 
 

Opracowano na podstawie homilii ks. Krzysztofa Małachowskiego wygłoszonej 18.11.2018 

w Katowicach - Panewnikach w czasie Ogólnopolskiego Forum Adoracji Wieczystych. 

 

Temat adoracji Najświętszego Sakramentu jest stale, właściwie w 

każdym numerze, podejmowany w czasopiśmie „Miłujcie się”. Jest to 

dwumiesięcznik, wydawany przez Towarzystwo Chrystusowe w 23 

wersjach językowych i dociera do 130 krajów. Za zgodą ks. prob. 

Janusza Lasoka został zaprenumerowany do parafii św. Marii 

Magdaleny. Jest do zakupienia w kaplicy adoracji i w kościele. 

Bardzo proszę o promocję tego bardzo dobrego, ewangelizacyjnego 

czasopisma, gdzie rzeczy nazywa się po imieniu, czyli grzech jest 

grzechem a nie przypadłością. Zawiera także wiele świadectw, które 

pobudzają wiarę w moc Jezusa i dają niesamowitą nadzieję. 
Organizatorzy adoracji wieczystych podjęli współpracę z redakcją 
„Miłujcie się” i w tym roku w kolejnych numerach będą tego efekty.                                                                                     

Świadectwa adorujących Najświętszy Sakrament 

Adoracja Najświętszego Sakramentu to dla nas bardzo ważny czas, 

poświęcony tylko i wyłącznie Panu Bogu. To czas wewnętrznego 

naładowania na kolejny tydzień, czas wyciszenia wszelkich emocji  

i rozproszeń. 

Jemu oddajemy nasze życie, nas samych i naszą rodzinę, powierzamy 

Mu swe troski, radości i dziękczynienie za wszelkie otrzymane łaski  - 

a jest ich bardzo wiele. Zawsze za wszystko dziękujemy, gdyż wiemy, 
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że Bóg bardzo nas kocha. Jego miłość do nas jest ponad wszystko, 

czego już niejednokrotnie doświadczyliśmy i ciągle doświadczamy. 

Dziękujemy za naszą organizację czasu, że możemy systematycznie 

na stałe adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie.  

Nawet zaawansowana ciąża, nie stanowiła przeszkody na spotkanie z  

Panem przed Najświętszym Sakramentem, w oczekiwaniu na kolejne 

cuda. A tymi cudami były narodziny dwóch zdrowych chłopców, 

którzy teraz dają nam niesamowicie dużo radości. 

Codziennie doświadczamy cudów spotkania z Jezusem.  

Kiedy spotykamy się dylematami i naprawdę nie wiemy jaką podjąć 
decyzję, zawsze takie sprawy oddajemy Jezusowi  przed 

Najświętszym Sakramentem i tam w ciszy oraz skupieniu, 

otrzymujemy odpowiedź i siłę by iść dalej, by czasem zrobić coś, co 

wydawałoby się dla nas niemożliwe, a jednak ….  Każda sprawa 

oddana Panu w modlitwie, zawsze jest rozwiązana. Nawet jeśli 
musimy poczekać  na nią trochę dłużej, bądź jeśli rozwiązanie wydaje 

nam się początkowo niezrozumiałe i nie po naszej myśli – zawsze 

przyjdzie odpowiedź na nasze wątpliwości. 

 

      Chwała Panu 

      Basia i Marek 

 

Zacząłem przychodzić do kaplicy adoracji  ze znajomymi. Modliłem 

się ale specjalnie niczego nie odczuwałem. Jezus jednak działał. 

Opuściłem kobietę, z którą żyłem w związku nie sakramentalnym  i 

po pięciu latach przystąpiłem do spowiedzi. Stało się coś 
niesamowitego. Zobaczyłem i uwierzyłem tak jak Tomasz niewierny, 

a Jezus przemówił do mojego serca: „ przyszedłeś do mnie jak syn 

marnotrawny a Ja cię przygarnąłem i pouczam co należy czynić”. Od 

tej pory staram się jak najczęściej klękać przed Najświętszym 

Sakramentem. Adoracja pokrzepia mój umysł i sprawia, że wzrastam 

w miłości . Jezus obdarza mnie wieloma łaskami, za które Mu cały 

czas dziękuję i zapewniam o swojej miłości  do Niego.      

                                                                                                             

                                                       Bogdan 

 

 


