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KONGRES AVILA – 18-20 SIERPNIA 2020 
 
 

PROGRAM (wersja robocza) 
 

Tytuł : ,,Wyjdźmy: to jest nasz czas” 
 
 

1 dzień – wtorek 18 sierpnia:  zmiana epoki  

 

  9.00: Msza św., klasztor Wcielenia. Krótkie przywitanie Przewodniczącej CMIS. 

10.30: oficjalne przywitanie uczestników, ogłoszenia, informacje praktyczne, itp. 

11.00: wyjaśnienie tematu Kongresu 

11.15: pierwsza część referatu (epoka, w której żyjemy) - socjolog: Prof. Ernesto Preziosi  

12.00: coffee break 

12.30: druga część referatu 

14.00: obiad 

 
16.00: okrągły stół z udziałem eksperta: 6 osób z moderatorem/ką, które podejmą 6 

tematów: młodzież, przemoc, świat cyfrowy, praca, migranci, interkulturowość. 

17.30: przerwa 

18.00: pytania uczestników dotyczące referatu prof. E. Preziosi i okrągłego stołu 

19.15: wnioski  eksperta 

20.00: modlitwa wieczorna 

21.00: kolacja 

 

2 dzień – środa 19 sierpnia:  rozeznawanie  

*w tym dniu będzie obecny JEm ks. kard. João Bráz de Aviz 

 
  9.30: modlitwa poranna 

  9.45: pierwszy referat: metoda rozeznawania - O. Gilles Mongeau s.j.  

10.30: pytania uczestników dotyczące referatu 

11.00: coffee break 
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11.30: drugi referat: praktyka rozeznawania w ekonomii, polityce, rodzinie, itp. 

- Laura Magdalena Miguel, Uniwersytet w Salamance  

12.15: pytania uczestników dotyczące referatu 

12.45: Msza św. w Centrum Kongresowym Lienzonorte,  

sprawowana pod przewodnictwem JEm Kard. João Bráz de Aviz 

14.00: obiad 

 

16.00: praca w grupach  

18.00: przerwa 

18.30: wznowienie pracy w grupach 

19.00: modlitwa wieczorna 

19.15: pogodny wieczór 

21.00: kolacja 

 
 

3 dzień – czwartek 20 sierpnia:  odwaga prorokowania 
 
  9.30: modlitwa poranna 

  9.45: wypowiedzi członków IŚ na temat proroctwa (rady ewangeliczne, słuchanie, dialog,  

           współczucie, mistyka, świętość, itp.): Kard. Gérald Lacroix – Kanada; następnie 

           Alice Joseph Ambatt - Indie 

10.30: pytania uczestników  

11.15: coffee break 

11.45: świadectwa dot. proroczej misji (Przewodniczący niektórych Konferencji krajowych)  

12.30: wnioski kongresowe i przesłanie do członków Instytutów świeckich 

14.00: obiad 

 

16.30: Msza św. w katedrze w Avila celebrowana  

przez Biskupa ordynariusza José María Gil Tamayo  

21.00: kolacja 
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