Szczecin, 22 marca 2019

Czcigodni Duszpasterze,
już po raz X rozpoczęły się przygotowania do akcji ewangelizacyjnej Noc Konfesjonałów.
Trwające od tylu lat doświadczenie uwidoczniło, że pomimo wielu inicjatyw wielkopostnych
jest ciągle grupa ludzi, która funkcjonuje tylko w horyzoncie doczesności na duchowym
pustkowiu i nie korzysta ze zwyczajnych praktyk realizowanych w parafiach. Powodem takich postaw nie jest jedynie zła wola czy lenistwo, lecz również styl życia, który objawia się
w zapracowaniu, nieustannym biegu, życiowej gonitwie. To właśnie od tej grupy ludzi płynęła największa wdzięczność za stworzenie możliwości wyspowiadania się w niestandardowych
godzinach nocnych i z myślą o nich kolejny raz przystępujemy do akcji.
Noc Konfesjonałów opiera się na dwóch filarach. Chronologicznie pierwszym jest poszukiwanie w przestrzeni publicznej (w tym w Internecie) sposobu dotarcia do osób zabieganych,
żyjących na co dzień poza wspólnotą Kościoła i przypomnienie im o duchowym wymiarze
Świąt. Drugi, to trud setek Księży, którzy pomimo intensywnego okresu Triduum Sacrum
zgłaszają gotowość do podjęcia akcji w swojej parafii poprzez nocną posługę w konfesjonale.
Korzystając z okazji, dziękujemy za minione lata, które były czasem wspólnego wysiłku –
przywołując słowa Świętej Matki Teresy z Kalkuty – „czasem, który pozwolił Bogu posłużyć
się nami w pełni”. Wdzięczni za dotychczasowy trud, zapraszamy do współtworzenia
X jubileuszowej akcji Noc Konfesjonałów.
Prosimy wszystkich chętnych duszpasterzy do zgłaszania swoich parafii podając: nazwę parafii, datę i godziny spowiedzi oraz imię, nazwisko oraz nr telefonu kapłana koordynującego
akcję w parafii. Dane można przekazać na kilka sposobów:
•
•
•
•

poprzez formularz zapisowy pod adresem: nockonfesjonalow.pl/dodaj/;
pocztą elektroniczną: kontakt@nockonfesjonalow.pl;
wysyłając sfotografowany formularz wiadomością mms pod numer: 507 025 845;
dzwoniąc pod numer telefonu: 507 025 845.

Na potrzeby informacyjne o akcji w parafii, źródła projektów przygotowane do druku można
pobrać pod adresem: nockonfesjonalow.pl/druki2019

ks. Grzegorz Adamski
Koordynator Nocy Konfesjonałów
tel.: 507 025 845, kontakt@nockonfesjonalow.pl
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Formularz zapisowy
dziewiątej edycji akcji duszpasterskiej Noc Konfesjonałów

Nazwa kościoła:
adres:

godziny spowiedzi:

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

ks. koordynator:
nr telefonu:

podpis

pieczęć parafii
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