SIMPOZIONUL INTERNAţIONAL 3C
Comunicare, Consiliere, Comuniune.
Tema: „Familia, biserica de acasă”

PROGRAM
Timișoara, 15 Decembrie 2020

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL 3 C
COMUNICARE, CONSILIERE, COMUNIUNE.
Tema: „Familia, biserica de acasă”

Timișoara, 15 Decembrie 2020

INTRODUCERE U.V.T.
Ne aflăm într-un prezent complex, cu paradigme și provocări
noi la care va trebui să aflăm posibile răspunsuri contextuale. Viața
noastră a intrat într-o nouă dinamică psiho-socială inedită, greu de
anticipat cu puțin timp înainte. Realitatea nouă la care participăm,
impune o atitudine flexionară față de schimbările exterioare și
lăuntrice profunde pe care le trăim. Nu trebuie să părăsim spațiul
comun al interogației și al comunicării interpersonale cu toate că
intervin în viața noastră numeroase obstacole produse de
pandemia la care asistăm. Sprijinul reciproc și consilierea
reprezintă o cale sigură pentru a depăși împreună aceste realități
citadine. Va trebui să descoperim metode de a fi împreună, în
comuniune, deși unii suntem izolați. Pentru cei mai mulți dintre noi
casa și familia sunt valori identitare. Timpul petrecut împreună ne
va ajuta să ne oglindim in aproapele nostru fără de care nu ne
putem desăvârși ca și comunitate. Unii dintre noi ne-am
transformat familia într-o biserică a comuniunii sfinte de iubire și
am consacrat acest edificiu prin jertfa dragostei și a bucuriei
împreună trăită. Tema Simpozionului 3C, Comunicare, consiliere,
comuniune este „Familia, biserica de acasă”, temă prin care
dorim să revelăm importanța persoanei noastre, a familiei noastre,
a valorilor comune și a unității noastre spirituale și culturale în
diversitate.

PROGRAM
Ora
0930 - 1000

CUVÂNT DE DESCHIDERE
- Î.P.S. Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și
Mitropolitul Banatului,
- Prof. Univ. Dr. Marilen Gabriel Pirtea,
Rector Universitatea de Vest Timișoara,
- Prof. Univ. Dr. Octavian Mădălin Bunoiu,
Prorector Universitatea de Vest Timișoara,
- Prof. Univ. Dr. Dumitru Tucan, Director
Departament de Studii Românești,
Universitatea de Vest Timișoara,
- Prof. Univ. Dr. Loredana Mihaela Pungă,
Decan Facultatea de Litere, Istorie și Teologie,
Universitatea de Vest Timișoara.

SESIUNE PLENARĂ 1
Moderator Marius Ioana

1000 - 1030 Alin Gavreliuc, Despre psihologia „celor cu adevărat
importante”
1030 - 1100 Claudiu Mesaroș, Familia ca mediu al consilierii
filosofice
1100 - 1130 Mirela Ioana Dorcescu, Troița familiei în Adam de
Eugen Dorcescu

1130 - 1200 Claudia Borca, Despre educație azi: cum să educăm
copiii în spiritul valorilor
1200 - 1230 Dezbateri

SESIUNE PLENARĂ 2
Moderator Marius Ioana

1230 - 1300 Marcel Török, Familia în România. Repere geografice
și cartografice
1300 - 1330 Florina Pârv, Unitatea duhovnicească a familiei și
sănătatea cardiovasculară a membrilor ei
1330 - 1400 Lavinia Tec, Dacă dragoste nu e, nimic nu e…
1400 - 1600 Pauză

SESIUNE PLENARĂ 3
Moderator Marius Ioana

1600 - 1630 Mariana Crașovan, Școala de acasă
1630 - 1700 Gabriel Dragomir, Sentimentul religios al generației „Z”
1700 - 1730 Georgina Gabor, Între comunicare și cuminecare:
Despre cum construim prin discurs pentru noi înșine și
unii pentru alții sensul lui „acasă”
1730 - 1800 Davin Heckman, The Poetics of Family
1800 - 1830 Dezbateri

SESIUNE ÎN PANEL

Moderator Marius Ioana
1830 - 1845 Miron Corici, Întemeierea interacțiunii spirituale
familiale și sociale „Cu frică de Dumnezeu, cu credință
și cu dragoste, apropiați-vă!”
1845 - 1900 Raluca Horhat, Familia remediu pentru trup și pentru
suflet
1900 - 1915 Luminița Pârvulescu, „Pâinea noastră cea de toate
zilele”. Influența factorilor sociali asupra obiceiurilor
alimentare
1915 - 1930 Nichifor Tănase, Tinerii de la ipseitatea întunecoasă
la eul familiei
1930 - 1945 Rafael Povârnaru, Coordonate sfințitoare ale familiei
contemporane în lumina Sfintelor Taine
1945 - 2000 Florin Popovici, Prosperitatea economică, factor de
unitate, stabilitate și comuniune în familie
2000 - 2015 Marius Ioana, Bariere ale comunicării în familie.
O perspectivă teologică
2015 - 2030 Dezbateri
2030 - 2100 Masă rotundă cu toți invitații și participanții la
Simpozionul 3 C

POSTFAȚĂ
Familia este icoana creată de Dumnezeu după modelul
Sfintei Treimi. Omul se desăvârșește în comuniunea de iubire cu
aproapele său prin comuniunea de iubire cu Dumnezeul treimic.
Cea de-a „opta taină” a Bisericii este „Taina fratelui”. În el se află
șansa desăvârșirii și mântuirii mele. Unitatea familiei este realizată
de Mântuitorul Hristos, unitate care trebuie păstrată și cultivată de
cei uniți în numele Lui.
Simpozionul 3 C - Comunicare, consiliere, comuniune,
având ca temă „Familia, biserica de acasă”, ne-a revelat, prin
lucrările prezentate de invitații participanți, importanța persoanei,
importanța familiei și a valorilor spirituale și culturale comune, prin
care ne desăvârșim.

