Rekolekcje na Twitterze. "Jezus szedł tam, gdzie toczyło się
życie":

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-11-29/rekolekcje-na-twitterze-jezus-szedl-tam-gdzie-toczylo-siezycie/?ref=kafle

Metropolita wrocławski abp Józef Kupny zapowiedział, że będzie w tym roku prowadził
rekolekcje adwentowe na Twitterze. Wierzę, że Duch Święty, aby poruszyd serce człowieka,
może posłużyd się także krótkimi formami, jakimi są tweety – powiedział hierarcha.
Zamierza on prowadzid rekolekcje na Twitterze przez cały adwent. Każdego dnia rano na
twitterowym profilu metropolity wrocławskiego pojawi się specjalnie przygotowana grafika
zawierająca myśl na dany dzieo. Opatrzona będzie hasztagiem #uwierzyc_na_slowo.
Rzecznik archidiecezji wrocławskiej ks. dr Rafał Kowalski podkreślił, że grafikę można
pobrad na telefon i wysład bliskim czy znajomym. - Abp Kupny ufa, że w ten sposób Słowo
Boże dotrze w czasie adwentu do większego grona odbiorców – dodał rzecznik.
Tłumacząc nowy sposób komunikowania się z wiernymi, abp Kupny podkreślił, że ogromna
rzesza ludzi nie rozstaje się dziś z telefonem komórkowym.
- Narzędzie to nie służy już jedynie do prowadzenia rozmów. Większośd niemal bez przerwy
przegląda na swoim telefonie strony internetowe czy portale społecznościowe – podkreślił
metropolita wrocławski.
Brak treści ewangelicznych w internecie – zdaniem abp Kupnego – byłby zaniedbaniem ze
strony Kościoła.
- Pan Jezus, nauczając, szedł tam, gdzie toczyło się życie ludzi, a dziś potencjalni słuchacze
słowa Bożego żyją w świecie wirtualnym. Ten świat musi byd dziś potraktowany jako
miejsce do ewangelizowania – dodał hierarcha.

III rocznica Jubileuszowego Aktu przyjęcia
Chrystusa za Króla i Pana
https://youtu.be/hN2gSliSYPo
https://youtu.be/pJjjG5xaCCw

OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NT. „KRÓLUJ NAM, CHRYSTE!” (Aula św. Jana Pawła II przy Bazylice Bożego Miłosierdzia)
9.00 – Otwarcie – bp dr Stanisław JAMROZEK (Przemyśl), delegat KEP do spraw Ruchów Intronizacyjnych.
9.15 – Główne cele i zamierzenia oraz aktualna struktura organizacyjna ODIJCK – prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

I SESJA: https://youtu.be/HvAWLdPP2vI
9.30 – „Króluj nam, Chryste – w naszych sercach”. Co to znaczy przyjąd Jezusa Chrystusa za Króla i Pana? – bp dr Stanisław JAMROZEK.
9.45 – „Króluj nam, Chryste – w naszych rodzinach” – Jezus Chrystus w centrum życia małżeostwa i rodziny – Piotr PIKUŁA.
10.00 – „Króluj nam, Chryste – w naszych parafiach” – ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI (KUL).
10.15 – „Króluj nam, Chryste – Edukacja i wychowanie przestrzenią świadectwa o Chrystusie – s. dr hab. Loyola M. OPIELA SBDNP, prof. KUL.

II SESJA: https://youtu.be/8GqDGioGiLo
11.00 – „Króluj nam, Chryste – w środkach społecznej komunikacji” – Media w służbie ewangelizacji – red. Małgorzata PABIS (Kraków).
11.15 – „Króluj nam, Chryste – w naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku” – dr Anna KROGULSKA.
11.30 – „Króluj nam, Chryste – w naszych miastach i wioskach” – Królestwo Chrystusa a „cywilizacja miłości” – ks. dr hab. Wojciech MEDWID (UPJPII).
11.45 – „Króluj nam, Chryste – w całym Narodzie i Paostwie Polskim” – Intronizacja to nie teokracja – Jan ŁOPUSZAOSKI (Radom).
12.00 – Ogłoszenie wyników II Ogólnopolskiego Konkursu: „Jezus Chrystus naszym Królem” – Piotr PIKUŁA, prezes Stowarzyszenia „Róża”.
12.30 – Występ chóru „Lutnia Krakowska” pod dyrekcją Wiktorii Darmoo.
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia (Bazylika Bożego Miłosierdzia). https://youtu.be/YToqK7R5aag
15.20 – EUCHARYSTIA (Bazylika Bożego Miłosierdzia) – przewodniczy i homilię wygłosi: abp prof. dr hab. Andrzej DZIĘGA. https://youtu.be/IfKIBGAmJJU

III SESJA: 16.30 – 18.00 – Dyskusja panelowa prelegentów nt. „Twego królowania nam potrzeba”. https://youtu.be/7xYB-RoFBKo
Odnowienie Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana w Łagiewnikach: https://youtu.be/XlzetytdSgI
Abp Józef Michalik – homilia: https://youtu.be/I2kFG0UqOoc

