
20.DSA 

Wiosenne Dni Skupienia Architektów - termin: 20-22 maja 2022 roku.. 

Centrum Formacyjno Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej „Arka” w 

 Gródku n/Dunajcem. 

Przewodniczy Ks. dr Lucjan Bielas. 

 

Temat:  Czas kalibracji sumień  
„Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i 
jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w 
dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: 
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12,21).” (JPII Skoczów) 
 
Piątek 20.05. 2022  – wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera - patron cierpiących na 
                            choroby płuc i gardła. 
17:00 -   Zakwaterowanie  
18:00 -  Kolacja/Powitanie uczestników, informacje organizacyjne 
19:30 -  Koronka do Miłosierdzia Bożego /Nabożeństwo Majowe /Msza św. z homilią 
20:30 Czas wolny  
21:00 -   Poznajmy się i porozmawiajmy  - w sali obok kaplicy 
  
Sobota 21. 05. 2022 - wspomnienie św. Jana Nepomucena - patron zakonu jezuitów, Pragi, 
                            spowiedników i szczerej spowiedzi, tonących, orędownik w czasie powodzi. 
7:30 -   Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem – Jutrznia 
8:00 - Śniadanie 
9:00 -  Konferencja I.(ks. Lucjan Bielas)  
9:30 -   Rozmowa o doświadczeniu sumienia 
11:00 - Czas wolny do obiadu – na przemyślenia, modlitwę indywidualną, odpoczynek  
                             w plenerze, na rozmowę z ks. Lucjanem (spowiedź)   
13:00 - Obiad 
14:00 - Możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania  
16:30 -  Nabożeństwo Majowe 
17.00 - Msza św. z homilią zakończona modlitwą Regina Coeli 
18:00 -  Kolacja 
19:00 - Konferencja II. (ks. Lucjan Bielas) 
19:30 -  Czas wolny(spotkania, rozmowy?) 
22:00 -  Apel Jasnogórski/wystawienie Najświętszego Sakramentu – wspólna Adoracja  
22:30 -  Adoracja indywidualna przez całą noc do 7:30 co 60 min (9 osób) 
 
Niedziela 22.05. 2022 – wspomnienie św. Rity z Cascia - patronka w sprawach beznadziejnych. 
7.30 -     Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem – Jutrznia/ litania do Św. Rity  
8.00 -    Śniadanie 
9.00 -  Konferencja III. (ks. Lucjan Bielas) 

10.00 - Dzielenie się/ refleksje po 20. DSA  
12.00 - Msza św. z homilią / Regina Coeli  
13.00 - Obiad 
14.00 - Droga Krzyżowa – jeśli pogoda dopisze - w plenerze 
15.00 - Wyjazd 

 


