
I SYMPOZJUM NAUKOWE „Familiaris” 
WSPÓŁCZESNY SENIOR: ROLA -  POTRZEBY - OCZEKIWANIA  

 DNI SENIORA  
09. -14.10.2021 / pmk freiburg  

Sobota, 09.10.2020  
10.00 -16.00 warsztaty familiaris 
spotkanie zamknięte 
koordynatorzy+doradcy rodzinni pmk 
w niemczech / biuro misji, 
wideokonferencja online   

Niedziela, 10.10.2021  
   9.30  msza św. z prelekcją 
 11.00  msza św. z prelekcją 
 12.30  spotkanie w sali paraf. /   
       warsztaty  

Poniedziałek, 11.10.2021 
10.00   msza św. z prelekcją 
11.00-12.30 spotkania indywidualne* 

Wtorek, 12.10.2021 
16.00-18.00 spotkaniA indywidualne* 
18.30   msza św. z prelekcją 
19.30   spotkanie w sali paraf. /   
            warsztaty   

środa, 13.10.2021 
16.00-18.00 spotkania indywidualne* 
20.00   spotkanie online           
       

czwartek, 14.10.2021 
16.00-18.00 spotkania indywidualne* 
20.00   spotkanie online           
      zakończenie 

FAMILIARIS -  PORADNIA PMK W NIEMCZECH  

*zapisy: 
poradniapmk@gmail.com 

      +4917680246939  
      +491732920781 

Prelegenci  
✦ prof. dr hab. Józef Młyński  
✦ prof. dr hab. Norbert G. 

Pikuła 
✦ prof. dr hab. Joanna M. 
Łukasik 

✦ dr Katarzyna Jagielska 
✦ dr Bogumiła Olejnik 
✦ mgr Aneta ilcewicz  
✦ mgr lic. Katarzyna Białecka –

Urbańska 
✦ mgr. lic. Tomasz Drożyński  

www.poradnia-pmk.eu  

„Trzeba tymczasem nie tylko wytyczać drogę, lecz 
towarzyszyć rodzinom w drodze, dyskretnie i z miłością 
wejść do ich domów, by powiedzieć małżonkom: Kościół 
jest z wami, Pan jest blisko was, chcemy pomóc wam 
zachować dar, który otrzymaliście”   

Orędzie  Papieża Franciszeka na  Roku Rodziny „Amoris laetitia” 

http://www.poradnia-pmk.eu
mailto:poradniapmk@gmail.com


  

Referaty: 

✦Rola i zadania seniora w społeczeństwie i 
rodzinie / prof. dr hab. Józef Młyński  

✦Specyfika potrzeb religijnych osób 
starszych w perspektywie badań nad 
potrzebami egzystencjalnymi seniorów z 
Polski Południowej / prof. dr hab. Norbert 
G. Pikuła 

✦Specyfika potrzeb społecznych osób 
starszych w perspektywie badań nad 
potrzebami egzystencjalnymi seniorów z 
Polski Południowej / dr Katarzyna 
Jagielska 

✦ Specyfika potrzeb duchowych osób 
starszych w perspektywie badań nad 
potrzebami egzystencjalnymi seniorów z 
Polski Południowej / prof. dr hab. Joanna 
M. Łukasik 

✦ Pomoc prawno-kanoniczna wobec 
seniorów / dr Bogumiła Olejnik  

✦ Oferta „Familiaris” wobec seniorów na 
emigracji dotycząca bezpieczeństwa w 
okresie pandemii/ mgr lic. Katarzyna 
Białecka –Urbańska 

✦ Wsparcie emocjonalne bezdomnych 
seniorów w okresie pandemii / mgr. lic. 
Tomasz Drożyński  

Warsztaty:  
Potrzeby osób starszych  - 
planowanie, organizacja i 
realizacja badań naukowych 
we współpracy z 
instytucjami realizującymi 
politykę senioralną / mgr 
Aneta Ilcewicz 

Wydarzenie hybrydowe:  

Miejsce:  
Polska Misja Katolicka we 
Freiburgu – Kościół św. Józefa,   
Breisacherstr. 119, 79110 
Freiburg  

Online 
Aplikacja Zoom 
Meeting-ID: 760 591 1314, 
Kenncode: 783540

Serdecznie zapraszamy 
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