
Szczęść Boże Bracia! 
 

1. Zapraszamy na obowiązkowe spotkanie formacyjne, które rozpocznie się dla obu rejonów 23 listopada 
2019 r. (sobota) o godz. 9.00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie (dolny kościół).  
 

Program spotkania: 

Godzina   

9.00 Rozpoczęcie spotkania. 

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

10.15 Konferencja I - ks. dr Bartosz Szoplik. 

11.15 Przerwa – kawa, herbata (garaż). 

11.50 Konferencja II - ks. dr Jerzy Jastrzębski. 

12.50 Sprawy organizacyjne, podpisanie list, zebranie legitymacji,  zakończenie spotkania. 
 

Taca zebrana w trakcie Mszy św. będzie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych  
z organizacją spotkania formacyjnego. Oprawę liturgiczną podczas Mszy św. zapewnią Bracia z Rejonu I. 
 

2. Z końcem roku kończy się ważność naszych legitymacji i w konsekwencji prawo do udzielania Komunii 
świętej. Warunkami do przedłużenia ważności legitymacji na następny rok są: 

a. pisemne wystąpienie proboszcza do Kurii o potrzebie posługi nadzwyczajnych szafarzy w parafii z 
jednoczesnym podaniem imion i nazwisk szafarzy do pełnienia tej posługi, 
b. uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych. 

 

Przedłużaniem i wymianą legitymacji zajmuje się Wydział Duszpasterstwa Ogólnego. Legitymacje do 
przedłużenia wraz z pismami proboszczów należy składać w Sekretariacie Wydziału Duszpasterstwa 
Ogólnego u P. Anny Puchalskiej w terminie do końca listopada br. 

W roku bieżącym, analogicznie jak w latach poprzednich, na spotkaniu w Świątyni Opatrzności Bożej 
w Wilanowie będzie możliwość przekazania legitymacji do przedłużenia wraz z pismami proboszczów. 
Legitymacje będą przyjmowane od odpowiedzialnych zbiorczo z parafii. Legitymacje składane indywidualnie 
(z wyjątkiem pełnienia posługi w parafii przez jednego szafarza) oraz bez pisma proboszcza nie będą 
przyjmowane.  
Bracia, którzy nie uczestniczyli w spotkaniach i dotychczas nie usprawiedliwili swoich nieobecności, 
usprawiedliwienia powinni dołączyć do legitymacji. 
 

UWAGA!!!  
Bracia, którym skończyły się miejsca na przedłużenie w legitymacji proszeni są o złożenie w podpisanej 
imieniem i nazwiskiem kopercie:  

• podpisanego imieniem i nazwiskiem aktualnego zdjęcia (nie kserokopii),  

• kartki z imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia, miejscem zamieszkania oraz tytułem 
parafii posługi, 

• dotychczasowej legitymacji. 
Nowe legitymacje należy po odebraniu w stosownym miejscu opieczętować pieczęcią parafialną oraz 
podpisać.  
Odbiór nowych/przedłużonych legitymacji na opłatku lub w kurii po nowym roku (Wydział Duszpasterstwa) 
 

3. Istnieje potrzeba stałej posługi w Świątyni Opatrzności Bożej w niedziele i święta na mszach świętych o 
godz. 9.00, 10.30 i 12.00. Proponowane jest utworzenie kilkunastoosobowej grupy, w ramach której Bracia 
będą pomagać w ustalone dni. Z tego względu proszę chętnych o pozostanie po naszym spotkaniu 
formacyjnym w celu uzgodnienia szczegółów. 

Ks. dr Bartosz Szoplik 
Warszawa, 12 listopada 2019      Tomasz Pietrucha, Adam Sękowski 


