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Wielebny Księże Proboszczu
Już po raz piąty organizowana jest ogólnopolska akcja ewangelizacyjna Noc Konfesjonałów,
połączona z kampanią społeczną w przestrzeni publicznej. Początkowo lokalna akcja, zorganizowana w 2010 roku z okazji piątej rocznicy śmierci bł. Jana Pawła II, spotkała się dużą
przychylnością osób świeckich , szczególnie z większych ośrodków miejskich w całej Polsce.
Na początku lutego br. roku, podczas wizyty „ad limina apostolorum”, biskupi opowiedzieli papieżowi Franiczkowi o Noc Konfesjonałów. W rozmowie z KAI abp Józef Kupny
przyznał, że papież Franciszek, w czasie spotkania z polskimi biskupami podkreślał, że
żyjemy w czasach Bożego Miłosierdzia. Papież wyraził też zadowolenie z cieszącej się co
raz większym zainteresowaniem szczecińskiej akcji „Noc konfesjonałów”. W ostatnich
dniach z inicjatywy Papieża w diecezjach całego świata odbyła się podobna akcja o nazwie
„24 godziny dla Pana” polegająca na całodobowej adoracji i czuwaniu w konfesjonałach.
Na piątą edycję Nocy Konfesjonałów składają się doświadczenia ubiegłych lat, włączenie się
do akcji ponad 120 parafii z kraju i zagranicy oraz oficjalne włączenie się pięciu diecezji :
Białostockiej?, Lubelskiej, Płockiej, Sosnowieckiej oraz Szczecińsko-kamieńskiej (trzeba to
sprawdzić). To również zebrane opinie, relacje mediów, statystyki serwisów oraz dyskusje.
Noc konfesjonałów, to z jednej strony kampania na ulicach, w mediach i internecie zwracająca uwagę na duchowy wymiar zbliżających się świąt, skierowana głównie do osób młodych, zapracowanych oraz powracających z zagranicy. Ale to przede wszystkim poświecenie
setek kapłanów, którzy pomimo intensywnego okresu Triduum, zdecydowali o dodatkowym czuwaniu w konfesjonale.
Podobnie jak w latach ubiegłych, pragniemy zaprosić wszystkie chętne parafie do przyłączenia się do akcji, by w ten sposób jeszcze mocniej w przestrzeni publicznej zaakcentować potrzebę duchowego przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy. By wziąć udział w
tegorocznej akcji wystarczy by w okresie Triduum przeprowadzić spowiedź minimum
do godziny 24.00, oraz zgłosić ten fakt do księdza koordynatora korespondencyjnie,
telefoniczne lub poprzez rejestrację w portalu www.nockonfesjonałów.pl
Wszystkie parafie uczestniczące w akcji zostaną opublikowane wraz z opisem i fotografią świątyni na
interaktywnej mapie kościołów oraz w aplikacji mobilnej na tablety i smartfony ułatwiającej dotarcie
do świątyni osobom pragnącym przystąpić do sakramentu spowiedzi. W razie pytań służymy pomocą
pod nr telefonu: 507 025 845 lub kontakt@noickonfesjonalow.pl

Z pozdrowieniem w Panu
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