PROGRAM
14 X 2019 – poniedziałek
1300 – Obiad
1430 – Modlitwa popołudniowa
1515 – Wprowadzenie: Wolni i wyzwalający – ks. dr
Marek Sędek, moderator generalny Ruchu
Światło-Życie (Krościenko n. D. – Warszawa)
Kawa
30
15 – Prawda fundamentem i celem działań duszpasterskich
– ks. dr Paweł Gabara (WSD Łódź; kat.
Teologii Pastoralnej UP JPII)
– praca w grupach
1800 – Kolacja
1830 – Przygotowanie do liturgii
1900 – EUCHARYSTIA z nieszporami

15 X 2019 – wtorek
– JUTRZNIA
800 – Śniadanie
900 – Modlitwa przedpołudniowa
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1030 – Godność człowieka – wyzwania w dziedzinie
płciowości – ks. prof. dr. hab. Ireneusz
Mroczkowski (UKSW)
1145 – Przygotowanie do liturgii
1200 – EUCHARYSTIA
1300 – Obiad, spacer
730

1600 – praca w grupach
1730– NIESZPORY
1800 – Kolacja
1900 – Doświadczenia radości ze służby kapłańskiej w życiu
swoim i spotkanych kapłanów
2100 – Apel Jasnogórski.

16 X 2019 – środa
– JUTRZNIA
800 – Śniadanie
900 – Modlitwa przedpołudniowa
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1030 – Pastoralny wymiar chrześcijańskiego rozumienia
ekologii – dr hab. Michał Wyrostkiewicz,
prof. KUL
1130 – praca w grupach
1300 – Obiad, spacer
730

1630 – Przygotowanie do liturgii
1700 – EUCHARYSTIA z nieszporami
1800 – Kolacja
1830 – Zakończenie
JAK DOJECHAĆ?
Ośrodek konferencyjno-rekolekcyjny
w Porszewicach
jest położony przy DK 71 – między
Konstantynowem Łódzkim i Pabianicami.
Dojazd najprostszy – z S8 skręcić na S14 i na DK 71
(kierunek Zgierz). Można do S8 dojechać A1
(wschodnia obwodnica Łodzi).

XXVIII SYMPOZJUM
KOINONIA

WOLNI
I
WYZWALAJĄCY
Parafia
przestrzenią wolności
dla współczesnego człowieka

Busy kursują z Konstantynowa i Pabianic.
Z dworca PKP i PKS Łódź Kaliska przez
Konstantynów jest tylko kilkanaście kilometrów.
Adres: Porszewice 24C, 95-200 Pabianice
GPS: 51.720954, 19.297517

Formuła tego sympozjum spełnia kryteria dorocznych
rekolekcji kapłańskich.

14–16 PAŹDZIERNIKA 2019
ŁÓDŹ – PORSZEWICE

XXVIII SYMPOZJUM KOINONIA
ORGANIZUJĄ:
o

Ruch Światło-Życie

o

Instytut Formacji
Pastoralno-Liturgicznej (KUL)

o

Instytut Liturgiki i Homiletyki KUL

o

Katedra Teologii Pastoralnej UP JPII

o

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi

o

Stowarzyszenie
„Diakonia Ruchu Światło-Życie”

o

Stowarzyszenie
„Unia Kapłanów Chrystusa Sługi”

Sympozja Koinonia, odbywające się od 1977 roku
z inicjatywy czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, popularyzują posoborowy
model parafii oparty na jej wymiarze ewangelizacyjno-inicjacyjnym. Model ten stanowi ważny
punkt wyjścia dla podejmowania przez parafię
wezwania do nowej ewangelizacji. Sympozja podejmują
te zagadnienia zarówno na płaszczyźnie refleksji
naukowej, jak i konfrontacji z już istniejącymi
doświadczeniami wielu środowisk eklezjalnych.
Spotkania mają na celu wspieranie rozwoju
posługiwania osób świeckich i duchownych zaangażowanych w odnowę parafii, a przede wszystkim
proboszczów (obecnych i przyszłych).

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:
Sekretariat Sympozjum KOINONIA
Centrum Światło-Życie
ul. Ks. Blachnickiego 2
34-450 Krościenko nad Dunajcem
e-mail: sekretariat@oaza.pl
tel. (+48) 18 262 32 35

Współczesny człowiek, jak nigdy w historii,
zmaga się się z zagadnieniem wolności. Wolność
wydaje się być dla niego najwyższą wartością,
celem jego zaangażowania życiowego. Jest
w tym swoisty odblask z jednej strony
podobieństwa do Stwórcy objawiający się
w zdolności do korzystania z rozumu i wolnej
woli, z drugiej zaś cień pychy – wybierajcie
według waszego upodobania, a „tak jak Bóg
będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3, 5).
Wsłuchując się w pytania stawiane przez
współczesny świat i we współczesne nauczanie
Kościoła z wdzięcznością sięgamy do wielkiej
katechezy ks. Franciszka Blachnickiego
o wolności człowieka i do inspiracji płynących
z niej. Odwoływał się on m. in. do nauczania
Jana
Pawła
II,
który
odrzucał
latynoamerykańską ideologię zwaną teologią
wyzwolenia. Ks. Franciszek Blachnicki wdrożył
nas w realizację „polskiej teologii wyzwolenia”
(Jan Paweł II), opartej na antropologii
i soteriologii biblijnej.
Święty Jan Paweł II i Czcigodny Sługa Boży
ks. Franciszek Blachnicki – wielcy Apostołowie
Wyzwolenia Człowieka, jak ich nazwano na
Kongresie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
(Jasna Góra 2004), stali się dla nas
przewodnikami w drodze ku wolności
człowieka. Skoro tylko Jezus Chrystus jest
wyzwolicielem człowieka z najgorszej jego
niewoli jaką jest grzech, to największym darem
dla tak bardzo spragnionego wyzwolenia
współczesnego człowieka jest ewangelizacja.
Tylko człowiek, który sam doświadczył
ewangelicznego wyzwolenia może stać się
narzędziem wyzwolenia drugiego człowieka –
„wolni i wyzwalający”.

Jan Paweł II prosił abyśmy przeciwstawiali się
wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności, poniża
obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż
zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu (23 X
1978). W odpowiedzi, 40 lat temu, została
proklamowana Krucjata Wyzwolenia Człowieka.
Krucjata ma swych sztandarach wypisane hasło
„Nie lękajcie się”.
Wyzwolenie z lęku pozwala, w oparciu
o doświadczenie osobistego przeciwstawienia się
obyczajowi alkoholowemu, uczyć się wchodzić
na drogę wyzwolenia w kolejnych obszarach
poprzez służbę prawdzie i życiu. Dotyczy to tak
poszanowania zamiaru Stwórcy, którzy stworzył
człowieka mężczyzną i kobietą, jak i poddał
człowiekowi całe stworzenie. ze wszystkimi
konsekwencjami
stąd
wypływającymi.
Niezbywalna godność człowieka stworzonego
i odkupionego przez Boga sprawia, iż człowiek
staje się prawdziwie wolny przyjmując ten Boży
zamysł.
Miejscem
szczególnym
przyjmowania
Bożego daru i planu zbawienia jest parafia
w swej funkcji pośrednictwa zbawczego. We niej
jest głoszone słowo wyzwolenia, celebrowane
w liturgii misterium Chrystusa i doświadczana
wspólnota ludzi wolnych i wyzwalających.
Dlatego w ramach tegorocznego sympozjum
KOINONIA chcemy pochylić się nad rolą
parafii w odpowiedzi na współczesne wyzwania
uwłaczające godności człowieka.

