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15.DSA 
 

Jesienne Dni Skupienia Architektów - 04-06 października 2019 r. 
Centrum Formacyjno Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej „Arka” w Gródku n/Dunajcem. 

Przewodniczy Ks. dr Lucjan Bielas. 
 

"Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie 
trzymał, a drugim wzgardzi.” (Mt 6,24) 

 
Temat: „Integracja i dezintegracja wewnętrzna.” Będzie to rozważanie o znaczeniu zgodności deklaracji i czynów twórcy - 
„mówić to, co się myśli i robić to, co się mówi”. 
Podczas 15.DSA gościć będziemy Jakuba Turbasę - architekta, autor licznych publikacji dotyczących współczesnej architektury 
sakralnej, krawca. A także projektanta, autora i współautora licznych projektów architektonicznych, w tym także sakralnych. 
Laureata konkursów architektonicznych. Autora książki „Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów” [Więź, 
Warszawa 2018]. 
 

Piątek 4.10.2019  – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.  
„Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego” psalm responsoryjny, Ps 79(78),  

 
17:00 - Zakwaterowanie  
18:00 - Kolacja/Powitanie uczestników, informacje organizacyjne. 
18:55 -  Próba śpiewu w kaplicy 
19:00 - Nabożeństwo Różańcowe - Wystawienie Najświętszego Sakramentu - modlitwa św. Franciszka  
 - Konferencja I wprowadzająca (ks. Lucjan Bielas)  
20:00 - Prelekcja Jakuba Turbasy, dyskusja. 
21:30 - Kompleta, Apel Jasnogórski 
22:10 - Rozmowy wieczorne (dla chętnych) 
 
Sobota 5.10.2019 – wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy 
„W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy 
przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.” (Łk 10, 21) 
 
  7:30 - Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem – Jutrznia; rozmyślanie 
  8:00 - Śniadanie 
  9:00 - Konferencja II (ks. Lucjan Bielas)  
10:00 - Refleksje po konferencji/praca w grupach 
11:00 - Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem / czas na wyciszenie, Indywidualne rozmowy z Ks. Lucjanem,  
13:00 - Obiad 
14:00 - Możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania lub rozmowy indywidualne, czas na wyciszenie. 
16:00 - lektura „Dzienniczka Siostry Faustyny”, Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
17.00 - Eucharystia z homilią 
18:00 - Kolacja 
19:00 - Nabożeństwo Różańcowe - Wystawienie Najświętszego Sakramentu  
 - Konferencja III (ks. Lucjan Bielas) 
20:30 - Kompleta, Apel Jasnogórski, 
21:10 - rozmowy wieczorne (dla chętnych) 
 
Niedziela 6.10.2019 – 27 niedziela zwykła, wspomnienie św. Brunona, prezbitra  
„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana 
naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą!” (2 Tm, 7-8) 
 
  7.30 - Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem – Jutrznia; 
  8.00 -   Śniadanie 
  9.00 - Konferencja IV (ks. Lucjan Bielas) 
10.00 - Dzielenie/ refleksje po 15 DSA  
12.00 - Eucharystia z homilią poprzedzona modlitwą Anioł Pański. 
13.00 - Obiad 
14.00 - Droga Krzyżowa – jeśli pogoda dopisze - w plenerze 
15.00 - Wyjazd 


