Spotkanie ONLINE - Cantalamessa cz. 2

Konferencja o. Raniero Cantalamessy - Świętość w małżeństwie

Całe spotkanie online - 29 kwietnia godz. 19:45

Zapraszamy na spotkanie online z o. Raniero Cantalamessą - kaznodzieją papieskim.
Pochylimy się nad nagraniami z listopada 2018 z Męskiego Oblężenia Rzymu.
O. Raniero Cantalamessa, z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, urodził się 22 lipca 1934
roku w Colli del Tronto (Włochy). Święcenia kapłańskie przyjął w 1958 r. W roku 1962 uzyskał
doktorat z teologii na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim, a w 1966 doktorat z literatury
klasycznej na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie. Na tymże Uniwersytecie był profesorem
zwyczajnym historii starożytnego chrześcijaństwa i dziekanem Wydziału Teologii.
W latach 1975-1981 należał do Międzynarodowej Komisji Teologicznej.
Po 1975 postanowił poświęcić się duszpasterstwu i kierownictwu duchowemu.
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W 1979 roku zrezygnował z pracy profesorskiej na uczelni w Mediolanie, żeby całkowicie
oddać się przepowiadaniu słowa Bożego. Od roku 1980, jako kaznodzieja Domu Papieskiego,
głosi kazania adwentowe i wielkopostne dla papieża, kardynałów i biskupów w Watykanie.
Stanowisko kaznodziei apostolskiego wprowadził papież Paweł IV (1555 r.), a papież Benedykt
XIV w roku 1743 powierzył je Zakonowi Braci Mniejszych Kapucynów. O. Raniero, jako
kaznodzieja papieski, otrzymał 26 kwietnia 2010r. tytuł doctor honoris causa Uniwersytetu w
Maceracie.
W każdą sobotę komentuje niedzielną Ewangelię w telewizji włoskiej Rai Uno.
O. Cantalamessa OFMCap prowadzi rekolekcje, dni skupienia, wygłasza konferencje w
różnych miejscach na całym świecie. Znany ze swej szczególnej wrażliwości na sprawy
ekumenizmu zapraszany jest także przez wspólnoty luterańskie i anglikańskie. Jego książki,
przetłumaczone na kilkanaście języków, zawierają teologię żywą, wypracowaną na klęczkach
podczas modlitwy i adoracji. Przeniknięte są Biblią i nauką Ojców Kościoła.
Po konferencji - około godziny 21:00 zapraszamy na dzielenie w grupach:
Telekonferencja poprzez system Globyfy
Numer telefonu Polska: +48 799 365 365
Numer telefonu Anglia: +44 752 061 3960
Phone numnber USA: +1 646 417-9965
Inne kraje świata (other countries)
Numer telekonferencji (ogólny i Kraków): 18048001
Numer telekonferencji (Łódź): 18048011
Numer telekonferencji (Wielka Brytania (po polsku)): 18048020
Pytania do małych grup
1. Co szczególnie dotknęło mnie w dzisiejszej konferencji?
2. Jak możemy zneutralizować negatywną wizję trwałości małżeństwa?
3. Do czego szczególnie czuję się dziś wezwany?
Zapraszamy!
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