KOMUNIKAT
dotyczący Wielkopostnego dnia skupienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w
Niepokalanowie w 2017 r.
1. Zgodnie z kalendarium spotkań formacyjnych w roku 2016/2017 Wielkopostny dzień skupienia
odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie w dniach:
10 - 11.03.2017 r. – dla Rejonu 1
17 - 18.03.2017 r. – dla Rejonu 2
2. Szczegółowy program dnia skupienia przedstawia się następująco:
10 i 17 marca - piątek

Przyjazd do Niepokalanowa od godz. 17.30, indywidualnie samochodem lub pociągiem do
stacji Teresin – Niepokalanów. Zgłaszamy się w recepcji Domu rekolekcyjnego, meldujemy się,
otrzymujemy przydział pokoju i wnosimy opłatę w wysokości 100 zł od osoby (dotyczy osób
korzystających z noclegów i posiłków).
godz. 18.00 – 19.30 - kolacja
godz. 20.00 – kaplica św. Maksymiliana Kolbe – rozpoczęcie dnia skupienia, katecheza wprowadzająca
godz. 20.30 – nabożeństwo pokutne
godz. 21.00 – 22.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ( w czasie adoracji możliwość skorzystania z
sakramentu pojednania, będą zaproszeni Ojcowie Franciszkanie do spowiadania)
Uwaga: w programie piątkowym nie ma Mszy świętej. Istnieje możliwość uczestniczenia indywidualnie we
Mszy świętej o godz. 18.00 w Bazylice.
11 i 18 marca – sobota
godz. 7.00 – kaplica św. Maksymiliana Kolbe – jutrznia (przywozimy brewiarze)
godz. 7.30 - 8.30 – śniadanie
godz. 9.00 – 9:45
sala św. Bonawentury – katecheza I
godz. 9.50 - 10.35
sala św. Bonawentury - katecheza II
godz. 10.40-11.25
sala św. Bonawentury – spotkanie braterskie: pytania do ks. Bartosza, czas
świadectw.
godz. 11.30 – przejście do kaplicy św. Maksymiliana Kolbe i przygotowanie do Mszy świętej
godz. 12.00 – Msza święta
godz. 13.00 – 14.00 – obiad
godz. 14.15 - Bazylika – Droga Krzyżowa
godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i zakończenie dnia skupienia.
3.
Ze zorganizowaniem dnia skupienia związane są koszty (noclegi, posiłki, ofiara za korzystanie z
kaplicy, sali wykładowej) oraz konieczność wykonania prac organizacyjnych. Jesteśmy zobowiązani do
wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania na noclegi i posiłki.
W związku z powyższym należy potwierdzić swój udział w dniu skupienia do 24 lutego br.
Zgłoszenia należy przesyłać:
- z Rejonu 1 do Tomasza Pietruchy e-mail: tomasz.pietrucha@szafarze.waw.pl , SMS na tel. kom.
609621030
- z Rejonu 2 do Adama Sękowskiego e-mail: adam.sekowski@szafarze.waw.pl , SMS na tel. kom.
502746294.
W zgłoszeniu poza imieniem i nazwiskiem, nazwą parafii należy określić, z jakich usług
będziemy korzystać, np.:
a) nocleg
b) kolacja
c) śniadanie
d) obiad
Dla usprawnienia procesu zgłoszeń prośba o nadsyłanie zgłoszeń grupowo z parafii przy użyciu tabelki
excel w załączeniu do komunikatu.
Jednoczenie odpowiedzialni w parafiach proszeni są o przekazanie komunikatu Braciom nieposiadającym
adresów e-mail.
Na podane powyżej adresy należy również przesyłać usprawiedliwienia z podaniem przyczyny
nieobecności na spotkaniu.

Nieobecność nieusprawiedliwiona (na 2 spotkaniach formacyjnych obowiązkowych) jest równoznaczna z
brakiem zgody Kurii na przedłużenie misji szafarskiej na następny rok.
4. Opłata dla uczestników korzystających z noclegu i trzech posiłków wynosi 100 zł. od osoby. W
opłacie tej uwzględnione są też dodatkowe koszty związane z pobytem. Natomiast pozostali uczestnicy dnia
skupienia, niekorzystający z noclegu, opłatę za posiłki i na pokrycie pozostałych kosztów złożą w formie
ofiary na tacę podczas Mszy świętej, uwzględniając rodzaj spożytych posiłków + koszty dodatkowe.
Koszty posiłków:
• kolacja
– 12 zł
• śniadanie
– 10 zł
• obiad
– 17 zł
Trudności finansowe niektórych Braci (jeżeli takie występują) nie mogą być przeszkodą w uczestnictwie
w dniu skupienia. Problemy te należy zgłaszać do Tomasza Pietruchy lub Adam Sękowskiego.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zamiany terminu uczestnictwa w
dniu skupienia. Fakt ten należy zgłosić (potwierdzając za pomocą poczty email lub SMS) do osoby
przyjmującej zgłoszenia na dany dzień skupienia, w którym możemy brać udział.
Pozdrawiamy w Panu,

Tomasz Pietrucha
Prezes Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w Archidiecezji Warszawskiej
609 621 030

Adam Sękowski
Vice Prezes Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w Archidiecezji Warszawskiej
502 746 294

