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„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście…”

Trwają zapisy parafii chcących się przyłączyć do 6. edycji ogólnopolskiej kampanii Noc
Konfesjonałów. Obecnie zarejestrowało się ponad 100 parafii. Każda parafia organizująca dodatkową spowiedź w Wielkim Tygodniu, przynajmniej do północy, może
zarejestrować swoją świątynię w portalu nockonfesjonalow.pl, podając godziny
spowiedzi, lokalizację kościoła oraz jego fotografię.
Ambicją portalu jest udostępnianie informacji o najbliżej zlokalizowanych świątyniach
oraz pomoc w dobrym przygotowaniu do sakramentu spowiedzi. Każdy może tam
znaleźć rachunek sumienia, również w formie do pobrania oraz w formie audiobooka
do odsłuchania np. w drodze do pracy. Tradycyjnie akcja stara się propagować aplikację na smartphony i tablety zawierającą modlitewnik i rachunek sumienia. Wierzymy,
że może to być kolejne pomocne narzędzie do dobrego przygotowaniu do sakramentu
spowiedzi.
Akcja organizowana jest od pięciu lat. 2 kwietnia 2010 roku została zorganizowana po
raz pierwszy w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, by upamiętnić piątą rocznicę
śmierci św. Jana Pawła II. W 2012 roku do akcji włączyły się kolejne diecezje: sosnowiecka i lubelska. W tym jubileuszowym roku akcję prowadzi jedenastu koordynatorów z archidiecezji i diecezji: białostockiej, sosnowieckiej, bielsko-żywieckiej, opolskiej,
lubelskiej, rzeszowskiej, zamojsko-lubaczowskiej, szczecińsko-kamieńskiej, warszawskiej, wrocławskiej i świdnickiej.
Noc Konfesjonałów skierowana jest do osób zabieganych, zapracowanych oraz powracających na święta z zagranicy. Obecne czasy (presja pracy zawodowej, pogoń za zdobywaniem dóbr materialnych), powodują, że coraz więcej osób żyje na pograniczu wiary i
niewiary. Im właśnie poświęcona jest dodatkowa służba kapłanów w konfesjonałach w
intensywnym okresie Wielkiego Tygodnia.

ks. Grzegorz Adamski

Koordynator Nocy Konfesjonałów
Szczegółowe informacje dotyczące „Nocy Konfesjonałów” można uzyskać bezpośrednio pod nr
telefonu 507 025 845 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@nockonfesjonalow.pl
Dane kontaktowe do koordynatorów diecezjalnych znajdują się pod adresem: nockonfesjonalow.pl/
kontakt/
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