Szanowni Państwo,
w tym roku na nasz doroczny, XVI już Zjazd Teologów Fundamentalnych zapraszamy w dniach
9-11 września do Prymasowskiego Gniezna – w 1020 rocznicę Zjazdu Gnieźnieńskiego.
Chcielibyśmy, żeby spotkanie w Pierwszej Stolicy Polski jak zwykle było dla nas ucztą intelektualną,
ale i okazją do budowania relacji i dzielenia się doświadczeniami.
W programie oprócz prelekcji znajdzie się wizyta na Ostrowie Lednickim, czyli na wyspie, na której
według najbardziej prawdopodobnych danych książę Mieszko przyjął chrzest – oraz przygotowane
specjalnie dla nas wieczorne zwiedzane gnieźnieńskiej katedry, „matki kościołów polskich” z podziemiami i Drzwiami Gnieźnieńskimi.

Przyjazd uczestników w środę 9 września od godz. 16.00 do 22.00. Zmianą w dotychczasowym programie jest wieczorne zwiedzanie i spotkanie, dlatego kolacja przewidziana jest w godz. 17.30 – 18.30.
Dla wszystkich uczestników przygotowane zostały jednoosobowe pokoje w Prymasowskim Wyższym
Seminarium Duchownym i w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym (ul. Seminaryjna 2). Pokoje przydzielane będą według kolejności zgłoszeń.
Zapisy przyjmuje ks. Paweł Kiejkowski (pkiejkowski@wp.pl) do dnia 30 sierpnia br. Każdy ze zgłaszających się otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
Koszt udziału w Zjeździe wynosi 350 zł. Opłatę uiszczamy na miejscu.
Szczegółowe informacje na temat Zjazdu przesłane zostaną na początku września. W razie wątpliwości na wszelkie pytania odpowie ks. Paweł Kiejkowski, tel. 602 327 033.

Jak zwykle prosimy Księży i Ojców o przybycie z własnymi stułami i albami (trzeba je będzie
również zabrać na Ostrów Lednicki – tam po zwiedzaniu, w ruinach kaplicy pałacu Mieszka I będzie
odprawiona Msza).
Prosimy też, aby przygotować na piśmie bilans dokonań ośrodków: lubelskiego, krakowskiego, wrocławskiego, poznańskiego, warszawskiego i innych.

Jak zwykle umożliwiamy sprzedaż książek, opublikowanych w minionym roku. Będzie również
możliwość uiszczenia składek członkowskich.

Jeśli wiedzą Państwo o osobach, które podobnie jak my zajmują się teologią fundamentalną, apologią
– lub są tymi tematami zainteresowane, prosimy także im przekazać nasze zaproszenie do udziału
w Zjeździe. Ci, którzy do Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych nie należą, będą mogli
w trakcie Zjazdu złożyć swój akces.
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