KOMUNIKAT
Najbliższe spotkanie formacyjne odbędzie się 12 maja 2018 r. dla obu rejonów w Świątyni
Opatrzności Bożej w Wilanowie. Początek spotkania: godz. 9.00.
Program spotkania
Godzina
9.00

Msza święta w Świątyni Opatrzności Bożej (dolny kościół). Oprawę liturgiczną
zapewnia katedralna asysta pontyfikalna.

10.15

Konferencja I - ks. dr Antonio Panaro (Seminarium Redemptoris Mater w
Warszawie, stypendysta elitarnej Ratzinger Foundation)

11.15

Przerwa na kawę (garaż)

12.00

Konferencja II - ks. dr hab. Dominik Ostrowski (PWT Wrocław, konsultor Komisji
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Konferencji Episkopatu Polski)

13.00

Podpisanie list, sprawy organizacyjne, m.in.:
Procesja Bożego Ciała – 31 maja 2018
Dzień Dziękczynienia – 3 czerwca 2018
Problemy i pytania związane z pełnioną posługą nadzwyczajnego szafarza Komunii
świętej

Na spotkanie formacyjne nie prowadzimy zapisów. Obecność obowiązkowa, brana pod uwagę
przy przedłużeniu posługi na kolejny rok i potwierdzana podpisem na listach obecności, które będą
wyłożone na spotkaniu. Ewentualne usprawiedliwienia proszę jak zwykle za pośrednictwem
odpowiedzialnych w Rejonach adresować do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej
Archidiecezji Warszawskiej.
Na przełomie maja i czerwca odbędą się dwa ważne wydarzenia ogólnodiecezjalne, w których będziemy
uczestniczyć, i do których musimy się przygotować.
I . Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) czwartek – 31 maja 2018 r.
Tak jak w latach poprzednich, również w tym roku nadzwyczajni szafarze Komunii świętej są
budowniczymi III ołtarza przy Skwerze ks. J. Twardowskiego (plac przed kościołem SS. Wizytek). Trwają
prace nad projektami ołtarzy w których aktywny udział, jako współautor projektów, bierze nasz Brat z
parafii Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście Stanisław Sołtyk. Konstrukcja ołtarza zostanie wykonana
przez specjalistyczną firmę. We własnym zakresie wykonamy jedynie dekoracje. Z budową ołtarza
związane są koszty (około 10.000 zł). W związku z powyższym ofiary złożone na tacę podczas Mszy
świętej oprócz pokrycia kosztów związanych ze spotkaniem formacyjnym, przeznaczone zostaną na
budowę ołtarza. Prośba o uwzględnienie tego faktu w wysokości składanych ofiar.
Budowa ołtarza rozpocznie się w środę po południu. Dla ochrony ołtarza przed wandalami
zostanie zorganizowana warta w środę od godz. 21.00 do czwartku do godz. 9.00. Zmiana 2 osobowa co
dwie godziny. Nadzwyczajni szafarze zapewniają asystę od II ołtarza (przy kościele Seminaryjnym) do
III ołtarza – 2 osoby. Uczestniczymy również w Centralnej procesji - zbiórka o godz. 10.30 na Placu
Zamkowym u wylotu ul. Świętojańskiej (potrzeba solidnej reprezentacji naszej wspólnoty – ponad 30
Braci) i we Mszy świętej odprawionej bezpośrednio po zakończeniu procesji przy IV ołtarzu na Placu
Piłsudskiego (5 Braci do pomocy w rozdzielaniu Komunii świętej). W procesji idziemy w albach.
W aplikacji są dostępne trzy wydarzenia – warta (godziny uzgadniane e-mailowo), procesja oraz
Msza św. na pl. Piłsudskiego – proszę o zgłaszanie uczestnictwa do 11.05.2018 r.

II. X Dzień Dziękczynienia niedziela – 3 czerwca 2018 r.
W tym roku jego hasłem są słowa "Dziękujemy za Niepodległość". W tym dniu w sposób
szczególny wyrazimy nasze dziękczynienie Bogu za niepodległą Polskę. O godz. 8.00 z Placu Marszałka
Józefa Piłsudskiego wyruszy procesja dziękczynna, która, wraz z relikwiami św. Siostry Faustyny
Kowalskiej, przejdzie do Świątyni Opatrzności Bożej. O godz. 10.45, przed kościołem św. Antoniego Marii
Zaccarii (ul. Jana III Sobieskiego 15), zostanie uformowana uroczysta procesja z udziałem Episkopatu
Polski, kapituł i zaproszonych gości. O godz. 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej zostanie odprawiona
uroczysta Msza Święta dziękczynna z udziałem Episkopatu Polski.
W sposób szczególny do udziału w procesji zaproszone są środowiska kombatantów, skupiające
osoby, które na różnych etapach historii walczyły o niepodległość i suwerenność Ojczyzny, związkowcy
NSZZ „Solidarność”, którego powstanie zainicjowało proces odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności
oraz harcerze, jako kontynuatorzy patriotycznych tradycji.
TRASA PROCESJI BĘDZIE PRZEBIEGAĆ NASTĘPUJĄCYMI ULICAMI:
godz. 8.00 – pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego – kościół św. Aleksandra
godz. 8.25 – kościół św. Aleksandra – Belweder
godz. 8.55 – Belweder – ul. J. Gagarina
godz. 9.10 – ul. J. Gagarina – ul. Sobieskiego
godz. 9.30 – ul. Sobieskiego – kościół św. Antoniego M. Zaccarii
godz. 11.00 – kościół św. Antoniego M. Zaccarii i przejście Aleją Rzeczypospolitej do Świątyni
Opatrzności Bożej.
Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej uczestniczą we Mszy świętej i pomagają w udzielaniu
Komunii świętej (potrzeba około 30 Braci). Zbiórka o godz. 11.30 przed wejściem do dolnego kościoła.
Bracia, którzy chcieliby wziąć udział w procesji proszeni są przybycie o godz. 7.45 na Plac Marszałka Józefa
Piłsudskiego, gdzie zostanie uformowany szyk procesyjny. Do procesji można się dołączyć także przy
kościele św. Antoniego Marii Zaccarii.
W aplikacji utworzono wydarzenie dotyczące Mszy św. w Świątyni Opatrzności – proszę o zgłaszanie się.
Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami w procesji Bożego Ciała i Mszy świętej w Dniu Dziękczynienia
powinien wziąć udział przynajmniej 1 przedstawiciel z parafii w których posługę pełni powyżej 2
nadzwyczajnych szafarzy.
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