ZNAKI CZASU WYZWANIEM DLA KOŚCIOŁA W POLSCE
Kodeń, 10-12 maja 2020r.

ROBOCZY PROGRAM ZJAZDU PSP

Niedziela
18.00 Kolacja

Poniedziałek
8.00

Śniadanie

9.00

Sesja I
O. dr hab. M. Fiałkowski, prof. KULJPII Lublin
Znaczenie znaków czasu w dialogu Kościoła ze światem
Ks. dr hab. S. Skobel, prof. UKSW Warszawa
Znaki czasu w nauczaniu papieża Franciszka

10.00 Przerwa
10.30 Sesja II
Ks. dr P. Ochotny, UMK Toruń
Przemiany w kulturze współczesnej – perspektywa filozoficzna
Dr M. J. Tutak, UKSW Warszawa
Religijność w społeczeństwie polskim w XXI wieku
Ks. dr hab. A. Draguła, prof. USZ Szczecin
W jaki sposób Kościół w Polsce (nie) odpowiada na współczesne znaki czasu?
Dyskusja
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13.00 Obiad
15.00 Grupy tematyczne
Praca w grupach tematycznych dotycząca znaków czasu w Polsce w oparciu o kierunki pracy
dla Kościoła w Polsce przedstawione przez papieża Franciszka biskupom w czasie ad limina
Apostolorum w 2014 roku oraz słowo skierowane do nich na Wawelu w 2016 roku – troska o (1)
rodzinę i małżeństwo, (2) młodzież, (3) powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego, (4)
ubogich. Sesja ma przebiegać według następującego schematu:
a) Dyskusja o tym, jak jest: Jakie znaki czasu dostrzega się w omawianej kategorii duszpasterskiej?
b) Referat o tym, jak powinno być: Jakie są podstawy normatywne refleksji nad tą kategorią
duszpasterską?
c) Dyskusja o tym, co robić: Jakie podjąć kierunkowe działania w ramach danej kategorii
duszpasterskiej, aby właściwie odpowiadać na znaki czasu w niej odczytywane?

18.00 Msza św. w Bazylice Matki Bożej Kodeńskiej
19.30 Spotkanie braterskie przy ognisku

Wtorek
7.30

Msza św. w kaplicy

8.15

Śniadanie

9.00

Sesja III

Relatorzy prezentują w 20-minutowych wystąpieniach owoce pracy w grupach, zwracając
uwagę na następujące kwestie:
a) Jakie znaki czasu dostrzega się w omawianej kategorii duszpasterskiej?
b) Jakie są rekomendowane kierunki działań w tej kategorii?
Dyskusja podsumowująca, w której warto podjąć kwestię innych znaków czasu,
nieomówionych w sesjach tematycznych.
10.30 Przerwa
11.00 Posiedzenie Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów
12.30 Obiad
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