
Łódź: „Wędrowanie z Biblią” – odbędzie się Międzyzakonne Forum 

Apostolatów Biblijnych 

 

„Wędrowanie z Biblią” – to Międzyzakonne Forum Apostolatów Biblijnych, 

które odbędzie się w Łodzi w dniach 6-7 listopada. Jest to inicjatywa ojców 

pasjonistów, których Kapituła pragnie uczcić jubileusz Warsztatów Biblijnych z 

Pasjonistami.  

Będzie to spotkanie osób, które w życiu zakonnym podejmują różne formy 

apostolatu biblijnego i włączają się w organizowanie Międzyzakonnego Forum 

Apostolatów Biblijnych „Wędrowanie z Biblią”. Do realizacji wydarzenia 

włączyła się Fundacja „Słowo Krzyża”, w ramach której działają Warsztaty oraz 

Bractwo Słowa Bożego, współpracujące z Warsztatami od lat.  

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich wpisała to wydarzenie 

do swej agendy. Patronatem objęli Forum: Catholic Biblical Federation, 

Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, ks. abp 

Grzegorz Ryś, metropolita łódzki oraz prowincjał polskich pasjonistów o. 

Łukasz J. Andrzejewski CP, a patronatem medialnym: TVP 3 Łódź, Salve Net, 

Radio Niepokalanów, Radio Warszawa, Radio Plus, Gość Niedzielny, 

Niedziela, Przewodnik Katolicki. 

Międzyzakonne Forum Apostolatów Biblijnych to spotkanie osób zakonnych i 

świeckich, współpracujących z nimi w różnych formach apostolatu biblijnego 

na różnych poziomach: we wspólnotach zakonnych (lokalnych i 

ponadlokalnych), ruchach kościelnych, stowarzyszeniach, parafiach. Celem 

spotkania jest poszerzenie kompetencji uczestników oraz wymiana 

doświadczeń, zarówno pozytywnych, jak też i tych, które skończyły się 

niepowodzeniem. Pierwszy cel realizowany będzie poprzez wykłady 

kompetentnych prelegentów, drugi zaś przez tematyczne dyskusje panelowe. 

Zamiarem organizatorów jest, by w dłuższej perspektywie przysłużyć się 

poszerzeniu wiedzy i umiejętności uczestników forum w zakresie różnych form 

apostolatu biblijnego oraz ułatwić nawiązanie kontaktów międzyosobowych i 

międzyśrodowiskowych. Jeśli okaże się, że istnieje taka potrzeba, forum może 

stać się wydarzeniem powtarzalnym.  

Informacje i formularz zgłoszenia na stronie 

 https://www.passio.info.pl/forum/.  

W sobotę, 6 listopada, o godz. 10.40 Forum otworzy ks. prof. dr hab. Henryk 

Witczyk, przewodniczący SBP i Papieskiego Dzieła Biblijnego Jana Pawła II. 

Pierwsza sesja, której przewodniczyć będzie o. Artur Kiliszek CP została 

zatytułowana „Zielone drzewo nad płynącą wodą. Kościół zanurzony w Biblii” - 

https://www.passio.info.pl/forum/


„‘Moc i potęga Słowa’ (DV 21) w moich rękach”. Jak Kościół czci Pisma Boże? 

W czym przejawia się moc Słowa Bożego dziś? Jak na te pytania odpowiada 

teologia pół wieku po Soborze Watykańskim II? Wykłady wygłoszą dr hab. 

Monika Waluś z UKSW, przewidziane są dwa świadectwa oraz panel, 

prowadzony przez ks. dr. Adama Dynaka. 

 

W trakcie popołudniowej sesji, która rozpocznie się o godz. 15, będzie 

omawiany temat Lectio divina – osobiste doświadczenie, czy forma 

duszpasterska), a obradom będzie przewodniczyć p. Joanna Człapska. 

 

Czy Lectio divina funkcjonuje w życiu monastycznym jako ćwiczenie osobiste i 

jest dziś praktykowana we wspólnocie czy grupie? Co robić, by nie utracić jej 

charakteru i wymiaru duchowego? – na te pytania odpowie o. dr hab. Waldemar 

Linke CP, profesor UKSW, w wykładzie „Droga do Lectio divina poprzez krąg 

biblijny”. Po czym zostaną wygłoszone kolejne dwa świadectwa oraz odbędzie 

się panel, prowadzony przez p. Leszka Dembskiego. 

  

Po kolacji, na godz. 20 planowana jest Eucharystia, której będzie przewodniczyć 

i wygłosi homilię  abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. O godz. 20:30 

rozpocznie się spotkanie jubileuszowe nt.  25 lat Warsztatów Biblijnych z 

Pasjonistami. 

  

Następnego dnia, 7 listopada, o godz. 9:30 rozpocznie się III sesja, zatytułowana 

„Biblia w mediach, Biblia w pandemii” pod przewodnictwem s. Joanny E. 

Koszałki FMA. „Owce między wilkami (por. Mt 10,16 par.). Współczesne 

wynalazki w dziedzinie komunikacji, od których staliśmy się tak zależni w 

warunkach izolacji społecznej, mogą przyspieszać… niezrozumienie. Jak dobrze 

posługiwać się w apostolacie biblijnym środkami komunikacji społecznej i jak 

być obecnymi w kulturze, którą ze sobą niosą?” Wypowiedzą się ks. Wojciech 

Turek SSP, a po dwóch krótkich świadectwach odbędzie się panel, prowadzony 

przez p. Agnieszkę Milewską. 

W samo południe rozpocznie się podsumowanie i zamknięcie Forum: Kapituła 

Warsztatów Biblijnych z Pasjonistami. 

  

Spotkanie zakończy się Eucharystią pod przewodnictwem o. Łukasza J. 

Andrzejewskiego CP, prowincjała pasjonistów, który wygłosi homilię. Po 

obiedzie na godz.15:00 zaplanowana jest konferencja prasowa z udziałem o. 

Artura Kiliszka CP, p. Leszka Dembskiego, o. Waldemara Linkego CP. 


