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„Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo sowim aniołom dał rozkaz o 
tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cie nosili, abyś nie uraził swej 
stopy o kamień.” (PS 91,10-12) 
„Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie drogi…”(Wj 23,20) 

 
Jesienne Dni Skupienia Architektów 

25, 26, 27 września 2015 r. 

Centrum Formacyjno Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej „Arka” w Gródku n/Dunajcem 
przewodniczenie, konferencje, homilie Ks. dr Lucjan Bielas 

prelekcja arch. Stanisława Deńko 
 

Temat:  Wpływ aniołów na losy człowieka. Przełom września i października to szczególny czas - 29  
września obchodzimy święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, zaś 2 października 

wspominamy Świętych Aniołów Stróżów. Wszyscy potrzebujemy aniołów. Dzieciom wystarcza jeden. 
Czy nam dorosłym również? Może potrzeba nam kilku? Czy potrafimy modlić się o nich i do nich ? Czy 
potrafimy ich rozpoznawać, gdy przychodzą do nas niespodziewanie? Czy znamy ich imiona? Wraz z 
Księdzem Lucjanem uwielbiając Boga, będziemy prosić o dar rozpoznawania ich obecności. Modląc się 
do aniołów, zwłaszcza do Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała oraz naszego Anioła Stróża, 
będziemy prosić ich o szczególną opiekę.  
 

Piątek 25.09. 
17:00 -  Zakwaterowanie  
18:00 -  Kolacja 
18:50 -  próba śpiewu 
19:00 -  czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem; Nieszpory. 
20:30 - Konferencja wprowadzająca ks. Lucjan 
21:00  - Różaniec część Radosna; Apel Jasnogórski 

21:30  -   rozmowy wieczorne 
 
Sobota 26.09 

7:30 -  czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem – Jutrznia. 
8:00 - Śniadanie  
9:00 -  „Anioły i demony-sztuka rozeznawania duchów” - konferencja ks. Lucjan  

10:00 -  indywidualne rozmowy z ks. Lucjanem, czas na wyciszenie,  

11:45 -  spacer - wspólnie odmawiamy modlitwę Anioł Pański (w plenerze)    
13:00 - Obiad 
14:00 - Możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania 
14:45 -  Próba śpiewu - kaplica  
15:00 - Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, koronka do Miłosierdzia Bożego - kaplica 
15:30 - Eucharystia z homilią; modlitwa do Świętego Michała Archanioła (papieża Leona XIII) 

16:30 -  czas na wyciszenie, spacer, indywidualne rozmowy  
18:00 -  Kolacja 
18:50 - „Osobowość twórcza-paradygmaty” – prelekcja arch. Stanisław Deńko 
19:30 - dyskusja 
21:00 -  czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem; Nieszpory; Różaniec część 

Światła; Apel Jasnogórski.  
22:00 -    Zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Ar-ka”  
 
Niedziela 27.09. 

7.30 -    czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem – Jutrznia. 
8.00 -   Śniadanie 
9.30 -  „Aniołowie są wśród nas - działanie i rola aniołów we współczesnym świecie” – 

konferencja ks. Lucjan  
10.00 -  Dyskusja 

11.00 -  Eucharystia z homilią; modlitwa do Świętego Michała Archanioła (papieża Leona XIII) 
12.00 -  Anioł Pański  
13.00 -  obiad 
14.00 - Ścieżka Drogi Krzyżowej – rozważanie Męki Pana Jezusa, 
15.00 - wyjazd 


