
„Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie 
chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje” 

(PS. 127). 
„Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem Was w Jezusie Chrystusie” 

(1 Tes 5, 18) 
 

PROGRAM  
Wiosenne Dni Skupienia Architektów  

 09, 10, 11 maja 2014 r. 
Centrum Formacyjno Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej „Arka” w Gródku n/Dunajcem 

 
przewodniczy ks. Lucjan Bielas 

Ks. dr Lucjan Bielas wykładowca PAT (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Historyk 
starożytności zajmujący się między innymi ideowym wpływem chrześcijaństwa na przemiany gospodarcze 
w antyku, ale też i w naszej rzeczywistości.  
 
Gość specjalny: dr inż. Jerzy Kołodziej – kurs „Przełamywanie barier” - menedżer i konsultant z 
trzydziestoletnim doświadczeniem pracy w kraju i za granicą, posiada duże doświadczenie w coachingu 
menedżerskim i handlowym oraz w tworzeniu przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym. Jest doktorem 
nauk technicznych w dziedzinie systemów komputerowych. Inspiracją dla programu kursu „Przełamywanie 
barier” było pytanie, które jednocześnie postawili sobie – człowiek biznesu i duszpasterz: gdzie leży 
przyczyna trudnych relacji między pracodawcą a pracobiorcą? Poszukiwanie odpowiedzi generowało 
następne pytania i konieczność działania. 
 
Piątek 09.05. 
17.00 -  Zakwaterowanie  
18.00 -  Kolacja 
19.00 -  konferencja wprowadzająca -ks. Lucjan Bielas - kaplica 
 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Nieszpory, Litania do Najświętszego  

Serca Pana Jezusa i adoracja w ciszy do 20.00 
20.00 -  „Przełamywanie barier-1 ” - aula 
21.30 - Dyskusja, rozmowy w salkach dyskusyjnych 
Sobota 10.05. 

7.30 -  Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem - Jutrznia 
8.00 - Śniadanie 
9.00 -  „Przełamywanie barier-2 ” - aula  

10.30 - dyskusja 
11.00 -  indywidualne rozmowy, czas na wyciszenie, spacer,    
13.00 - Obiad 
14.00 - Możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania 
15.00 - Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, koronka do Miłosierdzia Bożego, 
15.30 - Msza Święta z homilią  
16.30 -  czas na wyciszenie, spacer, indywidualne rozmowy  
18.00 -  Kolacja 
19.00 - Nabożeństwo Majowe, Nieszpory   
20.00 - „Przełamywanie barier-3 ” aula  
21.30 -    Rozmowy, dyskusje 
Niedziela 11.05. 

7.30   Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem - Jutrznia 
8.00  Śniadanie 
9.00 „Przełamywanie barier-4 ”– aula 

10.30 Dyskusja 
11.00 Msza św. z homilią 
12.00  podsumowanie 
13.00 obiad 
14.00 Ścieżka Drogi Krzyżowej – rozważanie Męki Pana Jezusa 
15.00  wyjazd 



 
Uwagi organizacyjne: informacje dotyczące dojazdu do CFR „Arka” można znaleźć na stronie: 
www.cfr-arka.p 
 

Wszelkie zgłoszenia, zapytania prosimy kierować na jeden z poniżej podanych adresów: 
Centrum Formacyjno - Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej ARKA 
33-318 Gródek nad Dunajcem 153 
tel. (004818) 440 13 00 
+48 605 088 112 
+48 606 807 407 
tel./fax: (004818) 440 12 02 
e-mail: info@cfr-arka.pl 
 
Informacji pod numerami komórkowymi udzielane są z wyjątkiem świąt i niedziel od godz. 
8:00 do 20:00. 
 
lub do organizatorów 4DSA:  
A. Serafin: +48 501 660 482  
M. Nitka: +48 601 073 397 
od 9.00 do 22.00 
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie Dni Skupienia Architektów zgłoszenia 
mogą dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie www.cfr-arka.pl, lub też drogą 
listowną, pocztą e-mail, lub telefonicznie. 
 
Koszt pobytu w CFR Arka oraz uczestnictwo w sesji dni skupienia  dla architektów wynosi 
190 zł- zapewnione 2 noclegi oraz pełne wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje. 
 
Jako potwierdzenie zgłoszenia prosimy o wpłacenie kwoty w wysokości 140.00 zł na 
rachunek: Bank PKO S.A. O/Nowy Sącz 44 1240 1558 1111 0010 0171 1809 
W tytule zapłaty prosimy podać nazwisko oraz termin sesji dnia skupienia (DSA 09-
11.05.14.) 
 
W przypadku rezygnacji prosimy o szybką informację (w/w kwota zostanie zwrócona w 
100% jeśli rezygnacja nastąpi 10 dni przed terminem dnia skupienia, w przypadku 
późniejszego zgłoszenia rezygnacji z udziału w sesji – zwrot w wysokości 50% wpłaconej 
kwoty).  
 

Niniejsza oferta kierowana jest zarówno do tych koleżanek i kolegów architektów, którzy chcą 
pogłębić swoją duchowość poprzez kontemplację Słowa Bożego oraz wyciszenie, jak również 
do tych, którzy pragną rozwiązywać problemy w drodze dyskusji.  
 
Zapraszamy również przyjaciół i osoby zawodowo, lub emocjonalnie związane ze środowiskiem 
architektów.  
 

Anna Serafin i Maciej Nitka 

 


