
K O M U N I K A T 
dotyczący Wielkopostnego dnia skupienia nadzwyczajnych szafarzy 

Komunii świętej w Niepokalanowie w 2020 r. 
 

Zgodnie z kalendarium spotkań formacyjnych w roku 2019/2020 
Wielkopostny dzień skupienia odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym Ojców 
Franciszkanów w Niepokalanowie w dniach: 
 
 

6 i 7 marca 2020 r. – dla Rejonu 1 
20 i 21 marca 2020 r. – dla Rejonu 2 

 
 

Szczegółowy program dnia skupienia przedstawia się następująco: 

 

Piątek - I dzień skupienia  

Godzina  

Od 17.30 Przyjazd do Niepokalanowa indywidualnie samochodem lub 
pociągiem do stacji Teresin – Niepokalanów (rejestracja, przydział 
pokoi) 

18.00-19.30 Kolacja 

20.00 Rozpoczęcie dnia skupienia, Nabożeństwo pokutne i katecheza 
wprowadzająca (kaplica św. Maksymiliana Kolbe) 

20.30 -22.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie adoracji możliwość 
skorzystania z sakramentu pojednania 

Uwaga: w programie piątkowym nie ma Mszy świętej. Istnieje możliwość 
uczestniczenia indywidualnie  we Mszy świętej  o godz. 18.00 w Bazylice. 
 

Sobota - II dzień skupienia  

Godzina  

8.00 Jutrznia - przywozimy brewiarze (kaplica św. Maksymiliana 

Kolbe) 

8.30 - 9.30 Śniadanie 

9.30 Katecheza 

10.45 Sprawy różne 

11.15 Modlitwa indywidualna, możliwość spowiedzi w Bazylice 

12.00 Msza święta 

13.00 – 14.00 Obiad 

14.30 Droga krzyżowa (Bazylika) 

15.00 Koronka do miłosierdzia Bożego i zakończenie dnia skupienia 

 



SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 

1. Spotkanie jest obowiązkowym elementem formacji. Obecność na dniu 
skupienia należy potwierdzić podpisem na liście obecności. Nieobecność 
należy usprawiedliwić. 

2. Spotkane jest skierowane do Szafarzy – przybywamy bez rodzin. 
3. Liczba noclegów jest limitowana i jesteśmy zobowiązani do 

wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania na nie i posiłki. W celu 
skorzystania z noclegu i/lub posiłków konieczne jest zgłoszenie udziału.  

4. Ze zorganizowaniem dnia skupienia związane są koszty (noclegi, posiłki, 
ofiara za korzystanie z kaplicy, sali wykładowej) oraz konieczność 
wykonania prac organizacyjnych.  

5. Bracia, którzy skorzystają z pełnego pakietu usług (nocleg, kolacja, 
śniadanie, obiad, pozostałe koszty) po przyjeździe w piątek zgłaszają 
się w recepcji Domu rekolekcyjnego, otrzymują przydział pokoju (2, 3, 4 
– osobowe) i wnoszą opłatę w wysokości 120 zł.  

6. Bracia nie korzystający z noclegu i/lub posiłków wnoszą opłatę za 
posiłki i na pokrycie pozostałych kosztów w formie ofiary na tacę 
podczas Mszy świętej, uwzględniając rodzaj spożytych posiłków + 
koszty dodatkowe. Orientacyjne koszty posiłków (kolacja – 15 zł, 
śniadanie – 15 zł, obiad – 25 zł). 

7. Trudności finansowe niektórych Braci (jeżeli takie występują) nie mogą 
być przeszkodą w uczestnictwie w dniu skupienia. Problemy te należy 
zgłaszać do Tomasza Pietruchy lub Adama Sękowskiego. 

8. Zgłoszenie na dzień skupienia pociąga za sobą zobowiązanie finansowe. 
Brat wycofujący się z uczestnictwa po upłynięciu terminu zgłoszeń 
powinien zadbać o pokrycie kosztów związanych z planowanym 
pobytem (np. przekazać należność innemu Bratu jadącemu na Dzień 
Skupienia). 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany 
terminu uczestnictwa w dniu skupienia. Fakt ten należy zgłosić do 
osoby przyjmującej zgłoszenia na dany termin, w którym chcemy brać 
udział za pośrednictwem Brata Odpowiedzialnego w parafii. 

10. Oprawę liturgiczną nabożeństw oraz Mszy św., a także rozważania 
drogi krzyżowej przygotowują Bracia z Rejonów (pod kierunkiem 
odpowiedzialnych za liturgię i za akceptacją z ks. Bartosza). 

 
ZGŁOSZENIA NA DZIEŃ SKUPIENIA 

1. Zgłoszeń należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie 19 
lutego2020 (Rejon I, na termin 6/7.03) oraz 26 lutego 2020 (Rejon 
II, na termin 20/21 marca) 

2. Podstawowym sposobem zgłoszenia na dzień skupienia jest zgłoszenie 
indywidualne poprzez aplikację dla Szafarzy https://app.szafarze.waw.pl 

https://app.szafarze.waw.pl/
https://app.szafarze.waw.pl/


3. Poprzez aplikację można zgłosić się tylko na termin ze swojego Rejonu. 
4. Bracia, którzy nie mogą aktywować aplikacji i/lub zgłosić się za jej 

pomocą dokonują zgłoszenia poprzez Brata Odpowiedzialnego w swojej 
parafii posługi. 

5. Brat Odpowiedzialny zgłasza zbiorczo tych Braci ze swojej parafii, którzy 
nie zgłosili się za pomocą aplikacji, w formie listy w pliku Excel (wg 
załączonego do komunikatu wzoru zgłoszenia) w w/w terminach do: 

• Rejon 1 (zgłoszenia na 6/7.III): do Tomasza Pietruchy e-mail: 
tomasz.pietrucha@szafarze.waw.pl   tel. kom. 609621030 

• Rejon 2 (zgłoszenia na 20/21.III): do Adama Sękowskiego e-mail: 
adam.sekowski@szafarze.waw.pl  tel. kom. 502746294 

6. W zgłoszeniu w pliku Excel należy określić z jakich usług 
zgłaszany będzie korzystać (nocleg i każdy posiłek oddzielnie – 
wstawiając jedynkę w odpowiedniej kolumnie) oraz koniecznie 
wskazać termin, którego dotyczy zgłoszenie. 

7. Bez nadesłania zgłoszenia nie będziemy w stanie zapewnić noclegu 
i wyżywienia.  

8. Bracia Odpowiedzialni w parafiach proszeni są o przekazanie 
komunikatu Braciom nie posiadającym adresów e-mail.  

9. Na podane powyżej adresy należy również przesyłać usprawiedliwienia 
nieobecności na spotkaniu. Usprawiedliwienia należy adresować:  
Kuria Metropolitalna Wydział Duszpasterstwa Ogólnego, 
a w usprawiedliwieniu należy podać przyczynę nieobecności. Przesłane 
usprawiedliwienia zostaną dołączone do listy obecności. 

 
 

ks. kan. dr Bartosz Szoplik 
Tomasz Pietrucha 

Adam Sękowski 
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