Spotkania papieskie na KUL-u

II seminarium naukowe z cyklu "Nauczanie Jana Pawła II" poświęcone koncepcji rodziny
"Rodzina w życiu społecznym i kulturze" miało miejsce 21 stycznia na KUL-u w Stalowej Woli.
Rozpoczęło się o godz. 16.00. Bp. Edward Frankowski powiedział na początku, że cieszy się, że
takie spotkania są organizowane. Ważne jest bowiem, aby zgłębiać to wielkie dziedzictwo, jakie
zostawił nam bł. Jan Paweł II. Pierwszy wykład na temat "Centralne miejsce rodziny w kulturze"
wygłosił prof. Włodzimierz Dłubacz. Zaznaczył on, że rodzina jest centralnym miejscem kultury.
"Według Jana Pawła II rodzina chrześcijańska jest szansą i nadzieją kultury" - mówił. "Broniąc
rodziny bronimy człowieka, bronimy siebie" - dodał na koniec. Następny wykład na temat
sytuacji rodziny we współczesnym świecie miał dr Bogdan Więckiewicz. Przedstawił on
pozytywne i negatywne aspekty rodziny, o których pisał Papież w adhortacji Familiaris
consortio. Następny wykład na temat roli rodziny w rozwoju życia społecznego i o wychowaniu
w rodzinie mówił dr Mirosław Rewera. Przypomniał, że rodzice mają podstawowe prawo do
przekazywania wartości swoim dzieciom, także wiary katolickiej. Ostatni z wykładów, który
wygłosiła dr Dorota Kołodziej, poświęcony był uczestnictwie rodziny chrześcijańskiej w misji
Kościoła. Przypomniała słowa Jana Pawła II z powyższej adhortacji: "Rodzina jest powołana do
budowania Królestwa Bożego w dziejach, poprzez udział w życiu i posłannictwie Kościoła" (FC
49). Następnie miała miejsce dyskusja panelowa. Na zakończenie uczestnicy spotkania mogli
wysłuchać słów Ojca Świętego Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie.
22 stycznia w auli KUL - u miało miejsce III spotkanie akademickie pt. „Jan Paweł II
Apostoł Piękna”. Przygotowane zostało przez studentów III roku Pedagogiki pod kierunkiem dr
Danuty Grzesiak - Witek oraz koła naukowego Paidea. 21 studentek siedzących przy stolikach,
jakby w kawiarni, czytało poezję Jana Pawła II z czasów młodzieńczych, kapłańskich i
papieskich. Przypomniane zostały też najważniejsze wydarzenia z życia Papieża. To wszystko
ubogacił pokaz multimedialny. Na zakończenie wszyscy razem zaśpiewali „Barkę”. Ks. dr hab
Roman Sieroń podziękował za zorganizowanie tego spotkania, które odbyło się na 95 dni przed
kanonizacją Wielkiego naszego Rodaka. "Życzmy sobie tego, abyśmy dobrze przygotowali się
do kanonizacji, żyli nią, a po niej stali się piękniejsi, lepsi, mądrzejsi, bliżsi Pana Boga”.
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