PROGRAM

12 X 2016 – środa

10 X 2016 – poniedziałek

7 – Jutrznia
800 – Śniadanie
900 – Celebracja miłosierdzia w sakramentach
– ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk
(PWT Wrocław, prob. w Legnicy)
1030 – Teologia diakonii miłosierdzia – o. prof. dr hab.
Andrzej Derdziuk OFMCap (KUL)
1145 – Przygotowanie do liturgii
1200 – Eucharystia – przew. ks. dr Henryk Bolczyk
(Carlsberg – Katowice)
1330 – Obiad, spacer
1600 – Modlitwa popołudniowa
Spotkania w grupach
00
18 – Nieszpory
1830 – Kolacja
1930 – Wieczór wspomnień o rekolekcjach
ewangelizacyjnych w różnych środowiskach

13 – Obiad
1500 – Modlitwa popołudniowa
1515 – Wprowadzenie: Miłosierni jak Ojciec –
program dla parafii – ks. dr Marek Sędek,
moderator generalny Ruchu Światło-Życie
(Krościenko n. D. – Warszawa)
Kawa
1700 – Prawda i wyzwolenie dziełem miłosierdzia
– p. dr hab. Krzysztof Wojcieszek,
prof. WSNS Pedagogium (Warszawa)
1830 – Kolacja
1915 – Przygotowanie do liturgii
1930 – Eucharystia z nieszporami
30

11 X 2016 – wtorek
730 – Jutrznia
800 – Śniadanie
900 – Modlitwa przedpołudniowa
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1030 – Ewangelizacja misją miłosierdzia – bp dr hab.
Wiesław Śmigiel, prof. KUL (Pelplin)
1145 – Przygotowanie do liturgii
1200 – Eucharystia – przew. bp Wiesław Śmigiel
1330 – Obiad, spacer
1530 – Praca w grupach – krąg liturgiczny
1700 – Kolacja
Przejazd samochodami do WSD
Przejście przez Bramę Miłosierdzia
Archikatedry Łódzkiej
40 LAT
REKOLEKCJI EWANGELIZACYJNYCH
Aula Wyższego Seminarium Duchownego
1800 – Nieszpory – przew. bp Marek Marczak (Łódź)
1830 – Rekolekcje ewangelizacyjne w koncepcji
ks. Franciszka Blachnickiego – ks. dr hab.
Piotr Kulbacki, prof. KUL (Łódź)
1900 – Świadkowie i owoce – prowadzenie ks. prob.
Paweł Lisowski (Łódź)
2100 – Apel Jasnogórski. Zakończenie

30

13 X 2016 – czwartek
7 – Jutrznia
800 – Śniadanie
845 – Modlitwa przedpołudniowa
900 – Program dla parafii – praktyczne propozycje.
Podsumowanie, komunikaty
1030 – Przygotowanie do liturgii
1045 – Eucharystia
1145 – Obiad
30

XXV SYMPOZJUM
KOINONIA

MIŁOSIERNI
JAK OJCIEC
– PROGRAM
DLA PARAFII

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
(nowo otwartą wschodnią obwodnicą 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

10–13 PAŹDZIERNIKA 2016
ŁÓDŹ – PORSZEWICE

XXV 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. 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).

Ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny
Jubileusz Miłosierdzia stanowi wezwanie dla całego
Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze
mocniejszym i skuteczniejszym (MV 3). Dokładnie
w pięćdziesiątą rocznicę zakończenia Vaticanum II –
8 grudnia 2015 roku nastąpiła inauguracja Jubileuszu
poprzez otwarcie Drzwi Świętych. Gest ten przywołuje
pamięć o Soborze, który dał impulsy do rozpoczęcia
wielkiej odnowy Kościoła. W programowej bulli Miserocoridiae Vultus papież wskazał, iż „Ojcowie zgromadzeni na Soborze czuli potrzebę, silną jak prawdziwy
powiew Ducha Świętego, mówienia o Bogu do ludzi
ich czasów w sposób bardziej zrozumiały. Po rozbiciu
murów, które przez zbyt długi czas trzymały Kościół
w zamknięciu jak w uprzywilejowanej cytadeli, nadszedł czas na głoszenie Ewangelii w nowy sposób.
Nowy etap ewangelizacji, która trwa od zawsze. Nowe
zaangażowanie dla wszystkich chrześcijan, aby świadczyć z większym entuzjazmem i przekonaniem o swojej wierze. Kościół czuł odpowiedzialność za bycie
w świecie żywym znakiem miłości Ojca” (MV 4).
Wobec wyzwań dzisiejszego świata słowa papieża
Franciszka przynaglają nas do pogłębienia naszego
zaangażowania w budowanie żywego Kościoła. Jego
szczególnym znakiem jest Kościół lokalny, a w nim
parafia. Stanowi ona podstawową wspólnotę
(koinonia), w której aktualizuje się Kościół partykularny – nawet jeśli mówimy dziś o eklezjalnym charakterze wspólnot nie stanowiących parafii. W niej dokonuje
się głoszenie słowa (martyria), sprawowanie sakramentów (leiturgia) i posługa miłości (diakonia). Te trzy
wymiary Kościoła stanowią miejsce szczególnego
doświadczenia miłosierdzia Bożego. Dlatego podczas
Sympozjum Koinonia zostaną podjęte zagadnienia
związane z ewangelizacją jako realizacją eklezjalnej
misji miłosierdzia, urzeczywistnianiem miłosierdzia
poprzez celebrację sakramentów oraz teologią posługi
miłosierdzia.

Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki podkreślał, iż ewangelizacja tylko wtedy staje
się owocna, tylko wtedy prowadzi ludzi do Jezusa Chrystusa, gdy proklamuje słowem i świadectwem życia Jego orędzie stanowiące odpowiedź
na podstawowe pytania człowieka oczekującego
wyzwolenia przez miłosierdzie.
Metodyczną pracę nad ewangelizacyjnokatechumenalną odnową parafii ks. Franciszek
Blachnicki powiązał z parafialnymi rekolekcjami ewangelizacyjnymi, które osobiście – wraz
z międzynarodowym zespołem – zainaugurował
w Adwencie 1976 roku w parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi. Opracował
także, dostępne dziś w nowych wydaniach, podręczniki różnych wariantów parafialnych rekolekcji ewangelizacyjnych. Idea ta jest dziś podejmowana w Polsce i za granicą przez wiele
parafii, a także realizowana w innych środowiskach. Uczestnicy XXV Sympozjum Koinonia
wezmą udział w sesji Wyższym Seminarium
Duchownym w Łodzi z okazji 40-lecia tej formy
rekolekcji.

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

Formuła tego sympozjum spełnia kryteria corocznych
rekolekcji kapłańskich.

