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PROGRAM

PROGRAM

Wydział Teologiczny,
Uniwersytet Śląski,

Hotel Katowice,
Aleja Korfantego 9,
https://hotel-katowice.com.pl/

1 października, piątek

ul. Jordana 18

2 października, sobota
8.00 recepcja

14.00

wyjazd autokarem z Katowic do Zabrza

14.45

zjazd do kopalni (odpowiedni, czyli wygodny strój)

15.00

Msza Święta w kaplicy św. Barbary na poziomie -170 metrów
bp Arkadiusz Okroj, ks. Stanisław Puchała

10.30 rozpoczęcie Sympozjum – bp Jacek Kiciński CMF (Wrocław), Przewodniczący
Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP

16.00

zwiedzanie kopalni

10.45 I konferencja –

19.00

powrót do Katowic

20.00

uroczysta kolacja z okazji 50-lecia odnowienia Ordo Virginum

9.00 Msza Święta w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Katowicach (ul. Mikołowska 32)
pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca

ks. inf. prof. dr hab. Krzysztof Konecki (Włocławek)
„Fenomen odnowy obrzędu konsekracji dziewic”

11.45 przerwa na kawę
Zak waterowanie w Hotelu Katowice
możliwość zak waterowania 1-3.10. od godz. 14.00
w piątek do godz.14.00 możliwość pozostawienia bagażu w hotelu
rezerwacja:
telefon: +48 32 25 98 021
e-mail: hotel@hotel-k atowice.com. pl
na hasło „Sympozjum OV” specjalne, niższe ceny:

**Economy – cena za dobę:
pokój 1 osob. - 120 PLN brutto ze śniadaniem
pokój 2 osob. - 160 PLN brutto ze śniadaniem
***Biznes – cena za dobę:
pokój 1 osob. - 160 PLN brutto ze śniadaniem
pokój 2 osob. - 190 PLN brutto ze śniadaniem

doba hotelow a trw a od 14.00 do 12.00;
parking przy Hotelu Katow ic e płatny 25 zł za dobę;
możliw ość parkowania bezpłatnego w pobliżu Hotelu

k oszt wycieczk i do k opalni 70 zł,
k oszt k olacji 50 zł.
k oszt udziału w Sympozjum w sobotę 120 zł – opłata na miejscu

12.15 II konferencja – s. dr hab. Bożena Szewczul WNO, prof. Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa)
„Sanctum propositum dziewic konsekrowanych – aspekt prawny”
13.30 obiad
14.30 III konferencja – bp. dr Arkadiusz Okroj (Pelplin)
„Formacja dziewic w Ecclesiae Sponsae Imago”
15.45 spotkanie w grupach tematycznych
16.30 podsumowanie Sympozjum –

ks. Tomasz Rusiecki (Kielce), Przewodniczący
Podkomisji KEP ds. IFŻK

Do udziału w Sympozjum zapraszają
wszystkich zainteresowanych stanem dziewic
Podkomisja KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
i Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.

Dla osób pozostających w Katowicach do niedzieli czekają liczne atrakcje.
Koszty ustalimy na miejscu w zależności od potrzeb i oczekiwań.

Patroni medialni

