Szczecin 2015-02-26

„Nie zmęczy mnie nigdy powtarzanie, żeby spowiednicy
stali się prawdziwym znakiem miłosierdzia Ojca.”
papież Franciszek / bulla Misericordiae vultus

Księże Proboszczu, Księża Duszpasterze.
Już po raz siódmy rusza ogólnopolska akcja duszpasterska Noc Konfesjonałów, tym razem pod hasłem:
„Światło Miłosierdzia”. Pierwsza jej edycja zorganizowana została dla uczczenia piątej rocznicy śmierci
św. Jana Pawła II w 2010 roku. Podobnie jak w ubiegłych latach, wydarzenie to polega na zorganizowaniu sakramentu spowiedzi św. co najmniej do północy w okresie bezpośrednio poprzedzającym święta
Wielkiej Nocy.
Inicjatywa ma charakter reewaneglizacyjny i skierowana jest przede wszystkim do osób oddalonych od
regularnego życia duszpasterskiego, które często nie uczestniczą w parafialnych rekolekcjach i innych
formach duchowej formacji. Noc Konfesjonałów stara się być wyrazem miłosiernego wyczekiwania na
każdego, kto pragnie powrócić z wygnania grzechu.
Organizowana inicjatywa z roku na rok zyskuje coraz większą grupę zwolenników, czego wyrazem jest
duża liczba uczestniczących w spowiedzi oraz czuwaniu wiernych a także rosnąca liczba parafii zgłaszających chęć wzięcia udziału w akcji. Wydarzenie to zyskało również poparcie Papieża Franciszka, który
słysząc o Nocy Konfesjonałów podczas wizyty „ad limina” polskich biskupów, poprosił aby na całym
świecie przeprowadzić podobną akcję. W odpowiedzi na tę prośbę Papieża od dwóch lat, także w wielu
parafiach naszego kraju, orgaznizowana jest przed IV Niedzielą Wielkiego Postu inicjatywa „24 godziny
dla Pana”. Obie te akcje wzajemnie się nie wykluczają, ale wspólnie starają się działać dla poszerzania
grona osób, do których skierowane jest zaproszenie do duchowego przeżycia Wielkiej Nocy.
By wziąć udział w Nocy Konfesjonałów 7.0, wystarczy zorganizować sprawowanie sakramentu pokuty
i pojednania w Wielki Czwartek lub Wielki Piątek co najmniej do północy. Parafie, które zgłoszą swój
udział w akcji, prezentowane będą wraz ze zdjęciem kościoła w katalogu dostępnym na portalu nockonfesjonalow.pl oraz w aplikacji na smartfony.
W Roku Świętym Miłosierdzia szczególnie serdecznie zachęcam do przyłączenia się do tego wydarzenia.

ks. dr Grzegorz Adamski
Koordynator Nocy Konfesjonałów
Dodatkowe informacje oraz możliwość zgłoszenia parafii do akcji - pod numerem telefonu: 507 025 845 lub kontakt@nockonfesjonalow.pl
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