
K O M U N I K A T 

Najbliższe  spotkanie formacyjne odbędzie się 26 września 2020 r. dla obu rejonów w Świątyni 
Opatrzności Bożej w Wilanowie. Początek spotkania:  godz. 9.00. 

 Program spotkania 

Godzina 

8.45 
Możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania 

9.00 Msza święta w Świątyni Opatrzności Bożej (górny kościół). Oprawę liturgiczną 
zapewniają Bracia z Rejonu I. 

10.15 
Konferencja – ks. dr hab. Tomasz Jakubiak 

11.15 Podpisanie list, sprawy organizacyjne, problemy i pytania związane z pełnioną 
posługą nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej 

11.40 
Zakończenie spotkania 

Obecność obowiązkowa, brana pod uwagę przy przedłużeniu posługi na kolejny rok. Obecność 
można potwierdzić na dwa sposoby: 

• Podpisem na listach obecności, które będą wyłożone na spotkaniu

• Poprzez wcześniejszą rejestrację i uczestnictwo w transmisji on-line.

Ewentualne usprawiedliwienia proszę jak zwykle za pośrednictwem odpowiedzialnych w Rejonach 
adresować do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warszawskiej.  

Pozostałe informacje 

1. Taca zbierana w czasie Mszy św. przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacji spotkania
formacyjnego.

2. Podczas spotkania formacyjnego w Świątyni Opatrzności Bożej należy przestrzegać
obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią – maseczki zakrywające usta i nos oraz
odpowiedni dystans społeczny. Proszę także mieć własny długopis do podpisu listy.

3. Listy obecności postaramy się odpowiednio rozłożyć, aby nie stykało się zbyt wielu Braci. Proszę
także,  aby przy podpisaniu listy zachować odpowiedni dystans.

4. Rejestracja w celu uczestnictwa w transmisji online możliwa jest poprzez link:
https://sababady.zoom.us/webinar/register/WN_gQfGzBjISCCMZ4HEeI3s0A
Po kliknięciu w link w przeglądarce pojawi się strona umożliwiająca rejestrację, na której
wpisujemy swoje imię (First Name), swoje nazwisko (Last Name) oraz adres e-mail (Email Address
i Confirm Email Address). Proszę wpisać swój e-mail, który jest podany do korespondencji
szafarskiej.
Po wpisaniu danych należy kliknąć przycisk Register (Zarejestruj).
Po udanej rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem
umożliwiającym uczestnictwo w transmisji.

Ks. dr Bartosz Szoplik 
Warszawa, 17 września 2020 Tomasz Pietrucha, Adam Sękowski 


