W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość uzyskania zniżki.

 w debacie

Koszt kursu wynosi 350 zł.

Warto

 w debacie publicznej

Wartości

Kurs formacyjno-wypoczynkowy odbędzie
się w ośrodku Dworek (60 km na wschód
od Warszawy), w dniach 26 (wieczór) do
30 czerwca (rano) 2017. W programie dnia
przewiduje się Mszę św., wspólną modlitwę,
rozważania; w planie kursu jest dzień skupienia. Oprócz spotkań z zaproszonymi gośćmi,
wykładów i warsztatów będzie czas na sport
(futbol, siatkówka, ping-pong, krokiet, rowery, bule), dlatego warto zabrać ze sobą stroje
sportowe. Nie potrzeba przywozić śpiworów,
ręczników itp.

Wartości

 w debacie publicznej
Opiekę duszpasterską zapewnia Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża, ściśle związane z prałaturą personalną Opus Dei.
Uczestnictwo w kursie w żaden sposób nie
powinno kolidować z obowiązkami wynikającymi z bycia alumnem seminarium.

Centrum Konferencyjne i Formacyjne Dworek
wieś Boża Wola 15
05-332 Siennica, woj. Mazowieckie
tel.: +48 257 523 815
www.dworek.org.pl
+
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Zapisy:

3,5 km

kurs.klerycy@gmail.com
tel.: +48 784 462 496
(ks. Michał Kwitliński)
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Wartości

 w debacie publicznej
Kurs formacyjno-wypoczynkowy
dla kleryków diecezjalnych

XXIII Edycja
26-30 czerwca 2017

DOTYCHCZASOWE EDYCJE
1995 Jak świadomie oglądać filmy?
1996 Sztuka sakralna XVII wieku
a sacrum w sztuce XX wieku
1997 Savoir vivre dla księży
1998 Prawo a moralność
1999 Medycyna pastoralna
2000 Cyber-kultur@
2001 Ars comunicandi
2002 Homo ludens
2003 Poczytać, popatrzeć
2004 W p@jęczynie nowych technologii
2005 e-konomia
2006 e-duk@cja
2007 Ars aedificandi
2008 Jak Cię widzą, tak Cię piszą
2009 Siła słowa, magia obrazu
2010 Słupki & Paragrafy
2011 Kompetencje przywódcy
2012 Komunikacja społeczna
w posłudze kapłańskiej
2013 Być chrześcijaninem
w cyfrowej rzeczywistości
2014 Potęga wyobraźni
2015 Pamięć i tożsamość
2016 Wychowanie czy wyuczenie

Wartości

 w debacie publicznej
Gdy jupitery skierują się na ciebie,
nie ukrywaj się. Przyjmij to jako
szansę. Gdy Kościół staje się
wiadomością, jedni się dziwią, inni
się oburzają i nie brak takich,
którzy się gorszą. Nie szukaj
kryjówki. Masz okazję dotrzeć do
wielu ludzi. Przygotuj się!
„ Nie lękaj się, bo jestem z tobą
(Iz 43,5). Przekazujmy nadzieję
i ufność w naszych czasach”.
hasło Światowego Dnia
Środków Przekazu 2017

Debata publiczna zwykle spycha ludzi wierzących do narożnika. Ramy dyskusji już na
starcie powodują, że trzeba udowadniać czym
się nie jest. Nie jesteśmy ksenofobami, nie
jesteśmy mizoginami, nie jesteśmy ciemnogrodem, nie jesteśmy faszystami, nie jesteśmy przeciwko postępowi… Na tegorocznym
kursie zaproszeni eksperci będą mówić, jak
podejmować trudne tematy związane z wiarą
i moralnością w debacie publicznej.
„Neutralność mediów jest tylko pozorna:
tylko ten, kto komunikując podejmuje wyzwanie, może być punktem odniesienia dla
innych. (…) Ważna jest czujność i obecność
Kościoła w świecie komunikacji, aby rozmawiać ze współczesnym człowiekiem i prowadzić go na spotkanie z Chrystusem.”
Franciszek, Światowy Dzień
Środków Przekazu 2014

