
19.DSA 

Wiosenne Dni Skupienia Architektów - termin: 10-12 września 2021 roku.. 
Centrum Formacyjno Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej „Arka” w Gródku n/Dunajcem. 

Przewodniczy Ks. dr Lucjan Bielas. 
 

„Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe….. . W czynieniu dobrze nie 
ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy.  A zatem, dopóki mamy 
czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze”  (Ga 6, 2-3,9-10) 

 
Temat:  Etyczny wymiar solidarności -  w oparciu o analizę egzegetyczną treści zawartych  w liście św. Pawła do 

Galatów (Ga6,1-10) -  w szczególności o słowa „… .Jeden drugiego brzemiona noście …”. To zwięzłe zdanie Apostoła 
inspiruje do międzyludzkiej solidarności - solidarność to jeden i drugi i brzemię niesione wspólnie.  
Prowadzący Ks. Dr Lucjan Bielas 

 
Piątek 10.09. 2021  – wspomnienie św. Pulcherii, cesarzowej 
17:00 -   Zakwaterowanie  
18:00 -  Kolacja/Powitanie uczestników, informacje organizacyjne. 
19:00 -  nieszpory / Msza św. z homilią  
20:15 - czas wolny  
21:00 -  /wystawienie Najświętszego Sakramentu – Adoracja wspólna (30 min.) Koronka do 

Miłosierdzia Bożego /Apel Jasnogórski/  
21:30 – 23:00   spotkanie integracyjne w sali obok kaplicy 
od 23:30 do 7:30 możliwa także Adoracja przed Najświętszym Sakramentem przez całą noc do 7:30 - Adoracja 

indywidualna co 60 min (8 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 11. 09. 2021 –-wspomnienie św. św.  męczenników Prota i Hiacynta  

7:30 -   Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem – Jutrznia 
8:00 - Śniadanie 

 9:00 -  Konferencja (ks. Lucjan Bielas)  
 9:30 – 11:00  refleksje po lekturze Słowa Bożego 
  11:00 -13:00  Czas wolny do obiadu – na przemyślenia, modlitwę indywidualną, odpoczynek w plenerze,   
 rozmowę z x. Lucjanem lub spowiedź.  
13:00 - Obiad 
14:30 - Możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania lub rozmowy indywidualne, czas na 
 wyciszenie. 
16:30-  Różaniec IV cz. Chwalebna 
17.00  Eucharystia z homilią zakończona modlitwą Anioł Pański 
18:00 -  Kolacja 
19:00 - Nieszpory  
19:30 -  Konferencja  (x. Lucjan Bielas) 
20:00-21:00 Czas wolny(spotkania, rozmowy?) 
21:00 -  Litania do Imienia Maryi/wystawienie Najświętszego Sakramentu – Adoracja/Apel Jasnogórski 
21:30 -  Adoracja indywidualna przez całą noc do 7:30 co 60 min (10 osób), 
 
Niedziela 12.09. 2021 – Najświętsze Imię Maryi  
Venimus, vidimus et Deus vicit - Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył - takie słowa napisał Król Jan III 
Sobieski do Ojca Świętego po zwycięskiej bitwie z Turkami 12 września A.D. 1683.  
7.30 -     Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem – Jutrznia; 
8.00 -    Śniadanie 
9.00 -  Konferencja IV (x. Lucjan Bielas) 

9.30 - Dzielenie się/ refleksje po 17 DSA  
11.30 - Eucharystia z homilią / Litania do Imienia Maryi / Anioł Pański / 
13.00 - Obiad 
14.00 - Droga Krzyżowa – jeśli pogoda dopisze - w plenerze 
15.00 - Wyjazd 


