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KONFERENCJA: JOHN PAUL II MISSION FOR MARRIAGE


INFORMACJE PODSTAWOWE


Jesteśmy w wyjątkowym momencie, kiedy pokolenie pamiętające cały pontyfikat św. Jana Pawła II i mające 

szansę osobistego spotkania z nim, odchodzi. Wiemy, że cały czas żyje wiele osób świeckich i 

duchownych, dla których osobiste spotkanie z Papieżem było decydującym momentem w życiu. Inni, 

pociągnięci głębią jego refleksji, dali się zaprosić, aby poświęcić swoje życie zawodowe zgłębianiu 

bogactwa refleksji filozoficznej, antropologicznej, teologicznej i duszpasterskiej. Chcemy stworzyć miejsce i 

okazję, aby wszystkie te osoby, dotknięte w jakikolwiek sposób nauczaniem i przykładem życia św. Jana 

Pawła II, mogły podzielić się swoim doświadczeniem. Młode pokolenie, które w Kościele jest coraz bardziej 

widoczne, nie miało możliwości osobistego spotkania z Papieżem Polakiem. Konferencja będzie miejscem 

spotkania jednych i drugich: tych, którzy pamiętają i tych, którzy chcą wiedzieć więcej o tej wielkiej postaci 

XX wieku.


Format

Odpowiadając na wyzwania współczesności i aktualną sytuację epidemiologiczną, konferencja przybierze 

formę spotkania on-line. Spotkanie będzie się odbywać w trybie streamingu jak i relacji na żywo. 

Zarejestrowani elektronicznie uczestnicy będą mogli być zarówno widzami i słuchaczami nagranych 

wcześniej wykładów i świadectw, jak i uczestnikami części transmitowanej na żywo. Aby spotkanie miało 

również wymiar fizyczny, do uczestników zostaną wysłane wcześniej paczki z materiałami konferencyjnymi i 

prezentami.


Potwierdzeni prelegenci

1. ks. Renzo Bonetti (Włochy) - duszpasterz projektu Mistergorande, w przeszłości proboszcz największej 

parafii w Diecezji Werońskiej, wieloletni sekretarz Konferencji Episkopatu Włoskiego i rektor seminarium 

duchownego. Jego praca od wielu lat poświęcona jest zgłębianiu teologii małżeństwa i głoszeniu piękna 

sakramentu małżeństwa wszystkim wiernym.


2. o. Serafin Tyszko OCD (Polska) - karmelita bosy, duszpasterz i rekolekcjonista. Pustelnik i założyciel 

eremu kontemplacyjnego w Drzewinie na Pomorzu. Autor książki "Geniusz Św. Jana od Krzyża" i 

licznych artykułów oraz konferencji z dziedziny duchowości. Na początku lat 90. XX wieku pracował na 

rzecz odnowienia wiary katolickiej na Ukrainie. W Polsce wspierał rozwój Odnowy w Duchu Świętym. 

Mieszka w Zwoli pod Zaniemyślem.




Fondazione Famiglia dono Grande

via Filegare 600


Bionde di Salizzole (VR)

Włochy

3. ks. Przemysław Kwiatkowski (Polska) - jest absolwentem Papieskiego Instytutu Jana Pawła II do 

Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie w 

2010 roku obronił doktorat z wyróżnieniem. Od 2011 do 2019 roku pracował na stanowisku profesora 

teologii duchowości i katolickiej nauki społecznej. Od 2008 roku jest zaangażowany w duszpasterstwo 

rodzin i stałą formację osób duchownych, prowadzone wspólnie z różnymi ruchami i wspólnotami 

kościelnymi oraz Konferencją Episkopatu Włoch. Od czterech lat jest Rektorem Wyższego 

Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.


4. o. prof. Jarosław Kupczak OP (Polska) - dominikanin, teolog, profesor nauk teologicznych, nauczyciel 

akademicki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Antropologii 

Teologicznej na Wydziale Teologicznym oraz dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II 

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.


5. dr Mavis i Ron Pirola (Australia) -  są szczęśliwym małżeństwem od ponad 61 lat, mają czworo dzieci, 

ośmioro wnucząt i jedną prawnuczkę. Mają szerokie doświadczenie w pracy z małżeństwami zarówno 

na poziomie parafialnym, jak i międzynarodowym. Są współzałożycielami Parish Marriage Resource 

Centre Australia, członkami fundacji Papieskiej Rady ds. Rodziny, w której służyli przez 27 lat. Byli 

aktywnymi uczestnikami Synodu ds. Świeckich w 1987 oraz Nadzwyczajnego Synodu o Rodzinie 

(2014), podczas którego ich wystąpienie podkreślające seksualny wymiar sakramentu małżeństwa 

zwróciło uwagę międzynarodowej prasy. Ich praca została doceniona zarówno odznaczeniami 

papieskimi (Knight and Dame, Order of St. Gregory), Medalem Orderu Australii (OAM), jak i doktoratem 

Uniwersytetu Honoris Causa (Australian Catholic University).


6. dr Francine i Byron Pirola (Australia) - są dyrektorami Parish Marriage Resource Centre i liderami 

edukacji małżeńskiej, która kładzie szczególny nacisk na zrozumienie sakramentalnej natury małżeństwa 

w wierze katolickiej. Mają pięcioro dzieci i jedną wnuczkę. Są małżeństwem od 1988 roku, są 

założycielami i dyrektorami seminarium dla małżeństw SmartLoving Marriage (wcześniej znany pod 

nazwą Celebrate Love), które działa w Australii od 1990 roku. 


7. s. Natalia (USA) - jest mniszką w katolickim monastyrze obrządku bizantyjskiego Chrystusa Oblubieńca 

w Burton, Ohio (USA). Klasztor w Burton zapewnia duchowy azyl wszystkim pragnącym oddać się 

kontemplacji. Wspólnota została wezwana przez biskupa do pogłębienia macierzyństwa duchowego i 

objęcia macierzyńską miłością wszystkich potrzebujących.


8. Katrina Zeno (USA) - autorka książek i artykułów oraz prowadząca rekolekcje, dni skupienia i wykłady z 

tematyki Teologii Ciała Jana Pawła II. Zainspirowana osobistym spotkaniem z Papieżem całe życie 

zawodowe poświęciła studiom i rozpowszechnianiu przesłania papieskiego. Jedna z jej książek oraz 

seria wykładów poświęcona jest geniuszowi i powołaniu kobiety w świetle nauczania papieskiego. 

Prowadzi warsztaty z teologii ciała zarówno dla przedszkolaków, młodzieży, narzeczonych, par, osób 

samotnych jak i zakonników, mnichów i zakonnic. Przez czternaście lat była pracownikiem Archidiecezji 

Phoenix i zajmowała się prowadzeniem kursów dla narzeczonych oraz rozpowszechniała Teologię Ciała 

na terenie diecezji a także w całych Stanach Zjednoczonych. Od wielu lat prowadzi wakacyjne kursy z 

Teologii Ciała w Australii.
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Szczegóły

Kontakt dla mediów: sekretariat@jp2m4m.org

• Tytuł:  Konferencja: John Paul II mission for marriage

• Tytuł oryginału: John Paul II mission for marriage conference

• Nazwa skrócona: JP2M4M conference

• Początek: 17 października 2020 roku, godzina 9:30

• Strona WWW:    https://jp2m4m.org/pl/

• Strona wydarzenia na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/292056892086778/

• Program:    Dostępny na stronie WWW wydarzenia

• Rodzaj spotkania:    Transmisja on-line

• Organizator:    Fondazione Famiglia dono Grande, Werona, Włochy

• Współorganizatorzy: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowe w Gnieźnie 
Wydawnictwo Null & Full sp. z o.o.

• Koordynator w Polsce Andrzej Mleczko - andrzej@jp2m4m.org

• Koordynator we Włoszech Marco Manali - marco@jp2m4m.org

https://jp2m4m.org/pl/
https://www.facebook.com/events/292056892086778/
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