
PROGRAM 

12 X 2020 – poniedziałek 

1300 – Obiad 
1430 – Modlitwa popołudniowa  
1515 – Wprowadzenie: Dojrzałość chrześcijańska – ks. dr 

Marek Sędek/ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. 
KUL,  

1530 – Rozwój myśli eklezjologicznej ks. F. Blachnickiego. 
Refleksja pastoralna – ks. dr Marek Sędek (IFPL 
KUL) moderator generalny Ruchu Światło-
Życie (Krościenko n. D. – Warszawa) 
– praca w grupach  

1730 – Parafia wspólnotą otwartą na migrantów – ks. prof. 
dr hab. Maciej Ostrowski (UPJP II) 

1800 – Kolacja  
1830 – Przygotowanie do liturgii  
1900 – EUCHARYSTIA z nieszporami 

 

13 X 2020 – wtorek 

  730 – JUTRZNIA 
  800 – Śniadanie 
  900 – Modlitwa przedpołudniowa 

Adoracja Najświętszego Sakramentu  
1030 – Parafia misyjna w ujęciu ks. F. Blachnickiego a 

pobożność ludowa – ks. dr. hab. Piotr Kulbacki, 
prof. KUL 

1145 – Przygotowanie do liturgii  
1200 – EUCHARYSTIA  
1300 – Obiad, spacer  

 
1600 –  praca w grupach 
1700 – Pastoralne nawrócenie w projekcie budowania parafii 

"Nowa Wspólnota" – ks. dr hab. Bogdan Biela, 
prof. UŚ. 

1730– NIESZPORY 
1800 – Kolacja 
1900 – ks. Franciszek Blachnicki – wspomnienia i inspiracje 

dla mojego kapłaństwa 
2100 – Apel Jasnogórski.  
 

14 X 2020 – środa 

  730 – JUTRZNIA  
  800 – Śniadanie 
  900 – Modlitwa przedpołudniowa 

Adoracja Najświętszego Sakramentu  
1030 – Wokół instrukcji „Nawrócenie pastoralne wspólnoty 

parafialnej…” – ks. dr hab. Tomasz Wielebski,  
prof. UKSW, Przewodniczący Polskiego 
Stowarzyszenia Pastoralistów  

1130 – Wartość pastoralna dzieła ks. Franciszka 
Blachnickiego w XXI wieku – bp dr Krzysztof 
Włodarczyk (Uniwersytet Szczeciński) 

1300 – Obiad, spacer  
 

1630 – Przygotowanie do liturgii 

1700 – EUCHARYSTIA z nieszporami, przew. bp dr 
Krzysztof Włodarczyk (Koszalin), Delegat 
Episkopatu ds. RŚŻ 

1800 – Kolacja 
1830 – Zakończenie 
 

JAK DOJECHAĆ? 

Dom Formacyjno-Rekolekcyjny  
„Ostoja” w Spale  

jest położony przy DK 48 – między  
Tomaszowem Mazowieckim a Inowłodzem  

 
Dojazd – z S8 skręcić w DK 48 w kierunku Radomia 

(ok. 10 km.) 
 

ADRES: 
Dom Formacyjno-Rekolekcyjny  

Diecezji Łowickiej 
„Ostoja” w Spale  

97-214 Spała, ul. Piłsudskiego 6/10 
 

Formuła tego sympozjum spełnia kryteria dorocznych 
rekolekcji kapłańskich. 

 

 
 
 

29. OGÓLNOPOLSKIE 
SYMPOZJUM 
KOINONIA 

 
 
 
 
 
 

„ŻYCIE ODDAŁEM  
ZA KOŚCIÓŁ”  
 – nawrócenie 

pastoralne 
 
 

W setną rocznicę urodzin 
ks. Franciszka Blachnickiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12–15 PAŹDZIERNIKA 2020 
SPAŁA 



 

29. SYMPOZJUM KOINONIA 

ORGANIZUJĄ: 
 

o Ruch Światło-Życie 

o Instytut Formacji 
Pastoralno-Liturgicznej (KUL) 

o Wydział Teologii KUL 

o Wydział Teologiczny UŚ 

o Instytut Nauk Teologicznych UKSW 

o Katedra Teologii Pastoralnej UP JPII 

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 (24 III 1921 – 27 II 1987), 
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 
 

Setna rocznica urodzin ks. Franciszka Blachnickiego 
skłania nas do pochylenia się nad rozwojem jego 
myśli teologiczno-pastoralnej i dzieła oraz nad 
pytaniem o aktualność tego daru dla Kościoła 
u progu trzeciej dekady XXI wieku. Swoiste 
ukierunkowanie znajdujemy u papieża Franciszka, 
który w swoich wypowiedziach dotyczących sytuacji 
Kościoła we współczesnym świecie, rozwijając 
inspiracje Jana Pawła II i Benedykta XVI podaje 
wskazania, które w programowej adhortacji Evangelii 
gaudium zostały określone jako konieczność 
nawrócenia pastoralnego i duszpasterstwa misyjnego.  

Z nadzieją przyjmujemy płynące ze Stolicy 
Apostolskiej wskazania dotyczące odnowy parafii 
zawarte w najnowszej instrukcji Kongregacji ds. 
Duchowieństwa Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty 
parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła (29 VI 
2020). Inspiracje dokumentu chcemy w czasie 
29. Sympozjum KOINONIA odczytać przez 
pryzmat hermeneutyki ciągłości nauczania Kościoła 
i naszego doświadczenia drogi dojrzewania 
chrześcijańskiego.  

Podkreślając istotną rolę parafii w rozwoju życia 
chrześcijańskiego Papież stawia pewne postulaty 
wynikające z jej szeroko rozumianej misji 
ewangelizacyjnej niejednokrotnie schodzącej na 
drugi plan w stosunku do funkcjonowania 
utrwalonych struktur pastoralnych. Wyzwania 
stojące wobec parafii w połowie ub. stulecia 
pomnożył rozwój technologii i jej globalizacja, 
a szczególnie rewolucja informatyczna, która 
umożliwiła nowy typ kontaktów oddziałujących na 
język i zachowanie szczególnie młodszego pokolenia 
powodując rozpad relacji międzyludzkich na rzecz 
wirtualnej przestrzeni odrywającej od osobowej 
odpowiedzialności. Wprawdzie należy tworzyć nowe 
znaki i sposoby bliskości ludzi, to jednak parafia 
będzie podstawowym elementem struktury 
Kościoła, domem rodzinnym – braterskim, 
gościnnym (Jan Paweł II), „latarnią” promieniującą 
światłem wiary, swoistym „sanktuarium” otwartym 
dla wszystkich doświadczających biedy tego świata 

(Benedykt XVI). Elastyczność struktury parafii 
umożliwia jej odnowienie, a jego głównym kryterium 
jest misja wynikająca z bliskości osób tworzących 
wspólnotę; nie tylko z ich więzi terytorialnej 
(Franciszek).  

Parafię jako żywy organizm wspólnoty uczniów 
Chrystusa, rozwijający się wewnętrznie 
i promieniujący na świat nowością Ewangelii, ukazał 
ks. Franciszek Blachnicki przekładając soborową 
wizję żywego Kościoła na język pastoralnej praxis. 
Podstawowym elementem życia chrześcijańskiego 
jest osobowe spotkanie ze Zbawicielem i oddanie 
Mu swego życia oraz Kościół – wspólnota w Duchu 
Świętym kontynuująca zbawcza misję Syna Bożego. 
Drogę dojrzewania chrześcijańskiego, potwierdzoną 
własnym doświadczeniem wiary, Czcigodny Sługa 
Boży opisał językiem współczesnej teologii 
odwołującej się do personalizmu. Umożliwiło to 
sformułowanie językiem pastoralnym koncepcji 
parafii jako wspólnoty wspólnot podejmującej misję 
ewangelizacyjno-katechumenalną.  

Odczytując tak częste w przepowiadaniu papieża 
Franciszka odniesienia do parafii odnajdujemy w 
nich postulaty i wzorce dobrze nam znane z formacji 
oazowej, wszak inicjowanej w parafii i skierowanej 
ku niej. Inspirowana w środowisku oazowym droga 
odnowy parafii polega na zmianie relacji osobowych 
i odkrycia misyjnej roli parafii, czyli wymaga 
nawrócenia pastoralnego. Proces ten spotyka się 
z wieloma trudnościami wynikającymi z istniejących 
tradycji wymagających cierpliwej, ale konsekwentnej 
przemiany serc wpływających na funkcjonowanie 
struktur.  

Wezwania papieża Franciszka do bezkompro-
misowej odnowy Kościoła przynaglają nas do 
odczytywania charyzmatu ruchu żywego Kościoła 
z jeszcze większą śmiałością, nową odwagą 
i konsekwencją.  


