
PROGRAM 

8 X 2018 – poniedziałek 

1330 – Obiad 
1500 – Modlitwa popołudniowa  
1515 – Wprowadzenie: Parafia środowiskiem rozeznawania 

powołania – ks. dr Marek Sędek, moderator 
generalny Ruchu Światło-Życie (Krościenko n. D. 
– Warszawa) 
Kawa 

1600 – Budowanie więzi młodych z parafią –  
analiza socjologiczno-pastoralna  
– ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL  
– praca w grupach 

1830 – Kolacja  
 

1915 – Przygotowanie do liturgii  
1930 – EUCHARYSTIA z nieszporami 
 

9 X 2018 – wtorek 

  730 – JUTRZNIA 
  800 – Śniadanie 
  900 – Modlitwa przedpołudniowa 

Adoracja Najświętszego Sakramentu  
1030 –  Powołaniowy wymiar formacji służby liturgicznej w parafii 

i diecezji – ks. dr Grzegorz Rzeźwicki (prob. parafii 
św. Maksymiliana w Tarnowie) 

1145 – Przygotowanie do liturgii  
1200 – EUCHARYSTIA  
1330 – Obiad, spacer  
 

1530 –  Ewangelizacyjny i powołaniowy wymiar społecznego 
zaangażowania młodzieży w parafii – ks. prof. dr hab. 
Maciej Ostrowski (UPJPII) 
– praca w grupach 

1800 – NIESZPORY 
1830 – Kolacja 
 

1900 – Doświadczenia radości ze służby kapłańskiej w życiu 
swoim i spotkanych kapłanów 

2100 – Apel Jasnogórski.  
 

10 X 2018 – środa 

  730 – JUTRZNIA  
  800 – Śniadanie 
  900 – Modlitwa przedpołudniowa 

Adoracja Najświętszego Sakramentu  

1030 – Teologia święta Chrystusa Najwyższego Kapłana  
– ks. dr hab. Dominik Ostrowski  
(Świdnica – PWT Wrocław) 

1145 – Przygotowanie do liturgii  
1200 – EUCHARYSTIA  
1330 – Obiad, spacer  
 

1530 – Kościół kontynuacją misji Chrystusa  
– ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL 
– praca w grupach 

1800 – NIESZPORY 
1830 – Kolacja 
 

1930 – W jaki sposób parafia może stawać się środowiskiem 
rozeznawania powołań kapłańskich? 

2100 – Apel Jasnogórski. 
 

12 X 2014 – czwartek 

  730 – JUTRZNIA 
  800 – Śniadanie 
  845 – Modlitwa przedpołudniowa 
  900 – Młodzi w parafii – praktyczne propozycje. 

Podsumowanie, komunikaty 
1030 – Przygotowanie do liturgii 
1045 – EUCHARYSTIA 
1145 – Obiad 

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). 
 

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. 
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ŁÓDŹ – PORSZEWICE 



 

XXVI SYMPOZJUM KOINONIA 

ORGANIZUJĄ: 
 

o Ruch Światło-Życie 

o Instytut Formacji 
Pastoralno-Liturgicznej (KUL) 

o Instytut Liturgiki i Homiletyki KUL 

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. Fran-
ciszka Blachnickiego, popularyzują posoborowy 
model parafii oparty na jej wymiarze ewange-
lizacyjno-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 zaan-
gażowanych 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 
 

Temat młodych w Kościele w kontekście 
rozeznawania powołania został przez papieża Franciszka 
zadany Synodowi Biskupów na XV sesję zwyczajną 
zwołaną w dniach 3-28 października 2018 r.  

W obliczu zmieniającego się w wymiarze globalnym 
kształtu życia społecznego jesteśmy świadomi trudności 
nie tylko naszych, ale całego Kościoła w pracy 
duszpasterskiej z młodzieżą. Chociaż zjawiska przemian 
społecznych mają różny charakter w poszczególnych 
krajach, to podstawowym zagadnieniem, które stanowi 
punkt wyjścia naszej refleksji jest pytanie o relacje 
młodych z parafią, o budowanie więzi młodego pokolenia 
ze wspólnotą parafialną, która obejmuje różne grupy 
wiekowe i stanowe i funkcjonuje w oparciu o własne 
tradycje, zarówno te ukształtowane przez pokolenia, jak 
i zupełnie nowe inicjatywy.  

Szczególnym miejscem urzeczywistniania się Kościoła 
jest liturgia, dlatego stanowi ona podstawowy wymiar 
spotkania młodych z parafią. Ks. Franciszek Blachnicki 
w liturgii widział szczególny wymiar pedagogii Kościoła 
wobec młodych, tym bardziej, że w latach systemu 
totalitarnego w Polsce udało się na tym polu zachować 
niezależność Kościoła. Decyzja papieża Franciszka 
o ustanowieniu święta Chrystusa Najwyższego Kapłana 
powinna pomóc w refleksji nad powołaniowym 
wymiarem duszpasterstwa liturgicznego. Eklezjologia 
Vaticanum II wskazuje na fundamentalny charakter liturgii, 
w której urzeczywistniania się Kościół będący 
przedłużeniem zbawczej misji Jezusa Chrystusa. W tym 
kontekście należy widzieć przemiany społeczne, które 
nastąpiły w Polsce w ostatnich dziesięcioleciach, a które 
otworzyły możliwość realizacji w parafii różnych 
programów wychowawczych i zaangażowania 
społecznego. 

Warto zauważyć, iż w synodalnym Instrumentum laboris 
będącym owocem wsłuchania się w skali globalnej w głos 
młodzieży i episkopatów, pojawiają się opinie, iż parafie 
często nie są miejscem budowania więzi w oparciu 
o grupy młodzieżowe (n. 21). Podkreśla się też rolę 
parafii, ruchów, stowarzyszeń w towarzyszeniu młodym 
na drodze formacji i rozeznawaniu powołania (n. 136). 
Podczas przygotowań do synodu postulowano, by 
wypełnić lukę miedzy większymi wydarzeniami 
kościelnymi a parafią (n. 208). Dla młodzieży nie 
uczestniczącej w życiu parafii alternatywą prowadzącą do 

Kościoła mogą być inne środowiska o charakterze 
eklezjalnym (n. 146). Młodzi ludzie oczekują, iż Kościół 
i parafia będą stanowić „rodzinę rodzin” (n. 178). 
Ponieważ także w dzisiejszych czasach parafia jest 
zwyczajnym miejscem duszpasterstwa Kościoła, dlatego 
kapłani winni być mniej obciążeni zadaniami finansowo-
organizacyjnymi, na rzecz odpowiedniej dyspozycyjności 
dla pracy duszpasterskiej i sakramentalnej (n. 200). 

Dokument, nad którym będą pracować ojcowie 
Synodu, zwraca za Konstytucją o liturgii uwagę na 
centralną rolę liturgii w życiu chrześcijańskim (n. 69) 
i przynoszące owoce zaangażowanie w animację liturgii 
(n. 32). Sama homilia nie wystarczy do formacji 
chrześcijańskiej i towarzyszenia młodym w rozeznawaniu 
(n. 69), dlatego podkreślono, że cała liturgia jest 
prorockim miejscem wprowadzania w transcendencję – 
powinno to odgrywać wielką rolę w środowiskach 
kościelnych często zdominowanych przez „ekskluzywny 
humanizm” (n. 72). To liturgia objawia Kościół wezwany 
przez Boga, aby być rodziną (n. 178). Młodzi ludzie 
w kwestionariuszu synodalnym wykazywali wrażliwość na 
jakość sposobu celebracji liturgii (n. 187). Stąd płyną 
postulaty rozwoju formacji liturgicznej (n. 188) oraz 
doceniania roli pobożności ludowej (n. 189). W przekazie 
wiary piękno, tak ważne dla młodych, powinno przenikać 
formy artystyczne i celebracje liturgiczne (n. 192). 
W dokumencie odnotowano, że niektórzy duszpasterze, 
nie czując się gotowymi sprostać wyzwaniom naszych 
czasów, ryzykują wycofywanie się do przestarzałych 
poglądów eklezjologicznych, liturgicznych i kulturowych 
(n. 206).  

Oczekując na oficjalne dokumenty Synodu, które 
dadzą światło i wskazania dla całego Kościoła, 
uwzględniające problematykę sytuacji młodych w różnych 
krajach, już dziś podczas sympozjum Koinonia chcemy 
pochylić się nad zagadnieniami dotyczącymi naszych 
doświadczeń pracy z młodzieżą w parafiach.  

Uczestnicząc w naszym dorocznym spotkaniu 
Koinonia będziemy towarzyszyć modlitewnie Ojcom 
Synodu, równocześnie podejmując refleksję naukową 
i pastoralną na temat parafii jako środowiska 
rozeznawania powołania oraz ubogacając się własnymi 
doświadczeniami. 

 


