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Doświadczenie różnorodności 
Parafie i katolickie Misje obcojęzyczne sprawują liturgię. 
 

29 – 30 stycznia 2018 
 
 

TEMAT 
 
„Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak 
przemawiali w jego własnym języku” (Dz. Ap. 2,6). 

Od początku narodzin Kościoła w dniu Zesłania Ducha Świętego jest wiadome: nie ma 
języka kościoła i nie ma także kultury kościoła. Nowina o Bogu jest głoszona i słyszana 
w wielu językach, Bóg jest wysławiany w wielu językach i kulturach. Dlatego mamy w 
Kościele katolickim różne formy pobożności, w zależności od krajów i różne akcenty z 
różnych kultur podczas sprawowanej liturgii. Poprzez Migrację przybliżają się do siebie 
katolicy z różnych krajów i kultur i stanowi to dla wszystkich wielka szansę. 
Jednocześnie w spotkaniu z tym innym praktykowaniem wiary i pobożności powstaje 
pytanie o własną pobożność i praktykowanie wiary. W czasie konferencji umożliwiamy 
uczestnikom przestrzeń do rozmowy i przedstawienie własnej praktyki, a także okazję 
do stawiania pytań, które umożliwią poznanie  innych form pobożności w sprawowaniu 
liturgii i możliwości z tym związanych. 

Martin Conrad & Martin Klöckener 
 
 

PROGRAM 
 

Poniedziałek, 29 stycznia 
Przedpołudnie 
 
Przybycie, od godz. 10:00 kawa i rogaliki. 
 

Godz. 10:30: rozpoczęcie konferencji 
 

 (prawie) bez słów 
Muzyczno – filmowe wprowadzenie do temtu 
Sandra Rupp Fischer und Martin Conrad, Liturgisches Institut 
 

 Liturgia jednego Kościoła i różnorodność kultur 
Teologiczne podstawy 
Prof. Dr. Benedikt Kranemann, Universität Erfurt 

 
 Droga ubogacenia i oczyszczenia 

Katolickość jako podstawa wielości w jedności Kościoła, a przygotowanie liturgii 
Daria Serra-Rambone, Doktorantka Universität Luzern 

 
Modliwa południowa 
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Po południu 

 
 Jak celebrujesz nabożeństwo ? 

Odkrywanie różnorodności w dialogu 
Moderaacja: Dr. Gunda Brüske, Liturgisches Institut 

 
 Różnorodność katolickich migracji: Jak może to funkcjonować ? 

Prof. Dr. François-Xavier Amherdt, Universität Freiburg 
 
Msza święta z oprawą w wykonaniu katolickich grup z misji 
 
 

Wieczorem 
 
Międzynarodowy wieczór z występami grup ze Szwajcarii u z różnych Misji  
Bufet z potrawami z całego świata 
 
 

Wtorek, 30 stycznia 
Przed południem 
 
Modlitwa pornna ( godz. 9:00) 

 
 Uwagi na marginesie laika w duszpasterstwie migrantów 

Doświadczenia z nabożeństwami innojęzycznymi  
Prof. Dr. Patrick Renz, Nationaldirektor ad interim migratio 
 

 Tylko tak ma miejsce różnorodność w wielości 
Wybrane parafie i innojęzyczne wspólnoty przedstawiają swoją praktykę. 
Podczas dyskusji. Na rynku możliwości zaprezentują w rozmowie swoje modele i 
doświadczenia, co do sposobu wspólnej celebracji.  
Na koniec przedpołudnia będzie rozdana nagroda z najlepsza praktykę. 
 

 

po południu 
 

 Ile katolickości da się pogodzić w liturgii ? 
Podsumowanie dnia i spojrzenie w przyszłośc.  
Tit. Prof. Dr. Samuel M. Behloul, Fachleiter Christentum am Zürcher Institut für 
interreligiösen Dialog (ZIID), im Gespräch mit Fachleuten und dem Publikum 
 

Nabożeństwo na zakończenie 
 

Około godz. 16:00 zakończenie sesji 
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Cele 
 Odkrycie  lączącego wymiaru liturgii i nazwanie powstałych trudności przy 

wspólnej celebracji liturgicznej 
 Wzięcie pod uwagę różnych form liturgicznej pobożnośći i praktyki w parafiach 

szwajcarskich i misjach 
 Poznanie modeli wspólnych celebracji liturgicznych 

 

Zniżka 
Członkowie Koła Przyjaciół Instytutu Liturgicznego otrzymują 10% zniżkę kosztów. 
Informacje pod adresem: www.freundeskreis.liturgie.ch 
Dla osób z ograniczonym budgetem znajdziemy indywidulane rozwiązanie. Proszę się 
nie opóźniać i wg. Potrzeby zaznaczyć: «Ermässigung erwünscht».Skontaktujemy się z 
Państwem, co do udziału. 
 

Dane kluczowe 
 
Miejsce konferencji 
Pfarreizentrum Herz Jesu Wiedikon 
Johanneum 
Aemtlerstrasse 43 
8003 Zürich 
 

Koszty 
Koszty kursu: CHF 190.00 (łącznie wyżywienie) 
Nocleg i śniadanie musi zostać zorganizowane i pokryte ze środków własnych. Jest 
przedrezerwacja kontyngentu odnośnie do pokoi w hotelach w Zurychu) (10% rabatu 
dotyczące pokrycia kosztów kursu dla członków instytutu liturgicznego) 
 

Data upływu czasu zameldowania 
30 listopada 2017 
 
Zameldowanie 
www.liturgie.ch lub poprzez wysłanie załączonej karty zgłoszeniowej 
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