
18.DSA 

Wiosenne Dni Skupienia Architektów - termin: 21-23 maja 2021 roku.. 

Centrum Formacyjno Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej „Arka” w 

 Gródku n/Dunajcem. 

Przewodniczy Ks. dr Lucjan Bielas. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa 

niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.” (Mt 7, 21; ) 

 

Temat:  Bądź wola Twoja – pełnić wolę Bożą, to zgodzić się na współpracę z Bogiem -  to niełatwe zadanie. W 
ten trudny temat wprowadzi uczestników Ks. dr Lucjan Bielas.  
 
Piątek 21.05. 2021  – wspomnienie św. Jana Nepomucena patrona zakonu jezuitów, Pragi, spowiedników i 
szczerej spowiedzi, tonących, orędownik w czasie powodzi. 
17:00 -   Zakwaterowanie  
18:00 -  Kolacja/Powitanie uczestników, informacje organizacyjne. 
19:00 -  Nabożeństwo Majowe/Msza św. z homilią 
20:00 – 21:00  czas wolny 
21:00 -  Koronka do Miłosierdzia Bożego /Apel Jasnogórski/wystawienie Najświętszego Sakramentu – 

Adoracja wspólna (15 min.)  
21:30 – 23:00   spotkania i rozmowy dla chętnych w sali obok kaplicy 
 
od 21:30  możliwa także Adoracja przed Najświętszym Sakramentem przez całą noc do 7:30 (w sobotę)  

adoracja indywidualna co 60 min /10 osób – ten punkt programu do wdrożenia jeśli będzie 
odpowiednia ilość chętnych osób (powinny to być osoby inne niż na adoracji z soboty na niedzielę, 
ze względu na efekt zmęczenia i późniejsze powroty).  

 
Sobota 22. 05. 2021 –-wspomnienie św. Rity z Cascia patronki w sprawach beznadziejnych 

7:30 -   Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem – Jutrznia/ modlitwa do Św. Rity (1) 
8:00 - Śniadanie 

 9:00 -  Konferencja II (ks. Lucjan Bielas)  
 9:30 -   dyskusja 
  10:00 -13:00  Czas wolny do obiadu – na przemyślenia, modlitwę indywidualną, odpoczynek w plenerze,   
 rozmowę z x. Lucjanem lub spowiedź.  
13:00 - Obiad 
14:00 - Możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania lub rozmowy indywidualne, czas na 
 wyciszenie. 
16:30-  Różaniec IV cz. Chwalebna/ litania do Św. Rity (2) 

17.00  Eucharystia z homilią zakończona modlitwą Regina Coeli.   
18:00 -  Kolacja 
19:00 - Nabożeństwo Majowe/modlitwa do Św. Rity (3) /  
19:30 -  Konferencja  III (x. Lucjan Bielas) 
20:00-22:00 Czas wolny(spotkania, rozmowy?) 
22:00 -  Apel Jasnogórski/wystawienie Najświętszego Sakramentu – Adoracja - wspólne czuwanie 

przed Zesłaniem Ducha Świętego. 
23:00 -  Adoracja indywidualna przez całą noc do 7:30 co 60 min (8 osób), 

 
Niedziela 23.05. 201 – Zesłanie Ducha Świętego 
7.30 -     Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem – Jutrznia; 
8.00 -    Śniadanie 
9.00 -  Konferencja IV (x. Lucjan Bielas) 

10.00 - Dzielenie się/ refleksje po 17 DSA  

12.00 - Regina Coeli / Eucharystia z homilią  
13.00 - Obiad 
14.00 - Droga Krzyżowa – jeśli pogoda dopisze - w plenerze 
15.00 - Wyjazd 


