KURS PRZEWODNIKÓW PO SAKRALNYCH OBIEKTACH
Program zajęć teoretycznych
Zajęcia odbywają się Centrum św. Jana Pawła II na „Białych Morzach”
Godz. 17-19.30
Sala Wolontariatu

Data
7.12.2021
(wtorek)

Wykładowca
Ks. prof. dr hab.
Maciej Ostrowski (UPJPII)

10.01.2022
Poniedz.

Ks. dr
Stanisław Mieszczak (UPJPII)

7.02.2022
Poniedz.

Ks. prof. dr hab.
Roman Bogacz (UPJPII)

7.03.2022
Poniedz.

Dr hab. Lucyna Rotter, prof.
UPJPII

4.04.2022
Poniedz.

Ks. prof. dr hab. Łukasz
Kamykowski UPJPII
Ks. Prof. dr hab. Maciej
Ostrowski

Temat
Organizacja i terminarz duszpasterstwa turystów
Turystyka religijna, pielgrzymka – pojęcie i cele
Zasady oprowadzania po sakralnych obiektach
Podstawowe zasady katolickiej liturgii w odniesieniu do
sakralnego obiektu
Zwyczaje pobożności ludowej
Obsługa grupy pielgrzymkowej / turystyki religijnej
(zadania przewodnika, pilota, duszpasterza)
Współpraca przewodnika z kustoszami sakralnych miejsc
Natura religijna i symbolika religijna sakralnego obiektu.
Terminologia chrześcijańska w odniesieniu do
religijnego obiektu
Wyposażenie, symbolika żydowskiej synagogi /
cmentarza
Etyka przewodnika

Program zajęć praktycznych
data
godzina
miejsce
18 grudnia 2021
9.00
Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach
sobota
5 luty 2022
11.00
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego - Łagiewniki
sobota
Pozostałe terminy zostaną podane na pierwszych zajęciach 7 grudnia

Adres mailowy kursu: kurs@turedujp2.org

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod numer tel.: 694 239 585
Pomocne materiały, nagrania z zajęć umieszczone zostaną na stronie internetowej stowarzyszenia
„Wstańcie chodźmy” adres zostanie podany na pierwszych zajęciach.www.turedujp2.org
Uczestnicy otrzymają książkę: Ks. Maciej Ostrowski, „Mąż, który podróżował zna wiele rzeczy (Syr 34, 9).
Duszpasterstwo w świecie turystyki”, Wyd. Naukowe UPJPII, Kraków 2020.

Pomocne materiały znajdziemy na stronie internetowej Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji,
turystyki i pielgrzymek www.migracja.episkopat.pl szczególnie w zakładkach: turyści /pielgrzymi oraz na
stronie duszpasterstwa turystów archidiecezji krakowskiej: http://www.duszpasterstwopielgrzym.krakow.pl/ w szczególności w zakładce: Dla przewodników
Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymają certyfikat duszpasterstwa turystów archidiecezji krakowskiej.
Organizator kursu: Stowarzyszenie Turystyczno-Edukacyjne „Wstańcie Chodźmy”
im. Św. Jana Pawła II z asystentem kościelnym ks. prof. Maciejem Ostrowskim

