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11.DSA 
 

 „ 13Teraz wy, którzy mówicie: «Dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i 
osiągniemy zyski», 14 wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. (…) 15 Zamiast tego powinniście mówić: «Jeżeli Pan zechce, 
i będziemy żyli, zrobimy to lub owo». 16 (…) 17 Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. (Jk 4,13-17). 

 

Jesienne Dni Skupienia Architektów 22, 23, 24 września 2017 r. 
Centrum Formacyjno Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej „Arka” w Gródku n/Dunajcem. 

Przewodniczy Ks. dr Lucjan Bielas. 

Temat: Architektura i życie - przestrzeń pracy, handlu i usług. 

 
Piątek 22. 09. 2017  
„Wielkim zaś zyskiem jest pobożność w połączeniu z poprzestawaniem na tym, co się ma. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten 
świat; nic też nie możemy z niego wynieść.” (1 Tm 6, 2c-12) 
 
14:00 -    Pasierbiec - Droga Krzyżowa (przewodniczy Ks. Lucjan, być może wraz z Twórcą Drogi Krzyżowej prof. 

Wincentym Kućmą) 
15:00  Koronka do Miłosierdzia Bożego 
16:15 -   wyjazd do Gródka n/D  
17:15 -   Zakwaterowanie  
18:00 -  Kolacja 
18:55 -  próba śpiewu w kaplicy 
19:00 -   Wystawienie Najświętszego Sakramentu – uwielbienie; nieszpory; nowenna do św. Ojca Pio  – 8 dzień; 

adoracja indywidualna w ciszy 
20:00 -  Konferencja wprowadzająca (ks. Lucjan Bielas)  
21:30  -    Apel Jasnogórski; różaniec III część – Tajemnice Bolesne  
22:00 -   rozmowy wieczorne  

Sobota 23. 09. 2017  wspomnienie/święto: św. o. Pio z Pietrelciny,  
„Służcie Panu z weselem, stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. …” (Ps 100 (99) 

7:30 -   Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem – Jutrznia; rozmyślanie 
8:00 - Śniadanie 
9:00 - wykład – przestrzeń pracy, handlu i usług - arch. Stanisław  Deńko 

10:00 -  dyskusja,  
11:00 -  Indywidualne rozmowy, czas na wyciszenie, wspólnie odmawiamy Anioł Pański  
12:10 -  Konferencja – „dzień święty święcić – uzdrowić konsumenta” 
13:00 - Obiad 
14:00 - Możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania 
14:55 -  Próba śpiewu –  kaplica  
15:00 - Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, nowenna do św. Ojca Pio - 9 dzień, lektura „Dzienniczka 

Siostry Faustyny” 
15:30 - Eucharystia z homilią  
16:30 -  Spotkanie członków Stowarzyszenia Architektów Katolickich „Ar – Ka  
 Czas na wyciszenie, spacer, indywidualne rozmowy  (osoby nie uczestniczące w spotkaniu) 
18:00 -  Kolacja 
18:55 -  Próba śpiewu w kaplicy 
19:00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu; Nieszpory, Różaniec I część – Tajemnice Radosne, 
 krótka homilia 
20:00 -    Spotkanie uczestników DSA na dyskusji  

Niedziela 24. 09. 2017 

„…Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy 
na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».(Mt 20, 1-16a) 

7.30 -    Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem – Jutrznia;  rozmyślanie 
8.00 -   Śniadanie 
9.30 -  koronka do Miłosierdzia Bożego. 
 Konferencja (ks. Lucjan Bielas) 

10.00 -  Dyskusja 
10:45 -  Próba śpiewu  
11.00 -  Eucharystia z homilią 
12.00 -  Anioł Pański  
12:05 - Czas wolny do obiadu, indywidualne rozmowy z ks. Lucjanem 
13.00 -  Obiad 
15.00 - Wyjazd 


