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Bóg Rodzina Firma Hojno??

"Bóg Rodzina Firma Hojno??" to has?o trzeciej ju? edycji Konferencji Przedsi?biorców
Katolickich, która odby?a si? w dniach 3-4 listopada 2017 r. w Poznaniu. Organizatorami tej
konferencji by?o Duszpasterstwo Przedsi?biorców i Pracodawców Talent, Fundacja Dzie?a
Chrze?cija?skiego Biznesu oraz Komisja Ekonomii Komunii Ruchu Focolari w Polsce. W
konferencji uczestniczy?o ok. 150 przedsi?biorców oraz osób zainteresowanych lub zwi?zanych
z dzia?alno?ci? gospodarcz?.
Tematem pierwszego dnia by?a Ekonomia Komunii, prezentowana przez cz?onków Ruchu
Focolari. Z tym przes?aniem do Poznania przyjechali: Stanis?aw Grochmal z ?on? Ann?,
Bogus?aw Musiolik, Alojzy Lazar oraz Teresa Twardosz. Stanis?aw Grochmal przedstawi?
temat: Czym jest Ekonomia Komunii, zwracaj?c szczególn? uwag? na jej genez?, cele, i
nowo??, jak? wnosi we wspó?czesny ?wiat nie tylko ekonomii, ale tak?e kultury, nauki a tak?e
duchowo?ci. Bogus?aw Musiolik i Alojzy Lazar, zarz?dzaj?cy firm? EKa w Suszcu, podzielili si?
swoim do?wiadczeniem prowadzenia firmy w duchu Ekonomii Komunii, wskazuj?c przede
wszystkim na tworzenie dobrych relacji zarówno w firmie, jak i poza ni?. ?wiadectwo budowania
jedno?ci pomi?dzy wspó?w?a?cicielami oraz z pracownikami firmy, a przede wszystkim trwania
w jedno?ci z Bogiem przynosi cz?sto niespodziewane a bardzo pozytywne efekty. Teresa
Twardosz przedstawi?a tzw. narz?dzia Ekonomii Komunii, to znaczy zasady, wed?ug których
powinno si? prowadzi? przedsi?biorstwo, je?eli zarz?dzanie nim ma by? zgodne z duchem tej
koncepcji. Zasady Ekonomii Komunii zosta?y przedstawione wed?ug siedmiu aspektów, które w
Ruchu Focolari ??czy si? z kolorami t?czy, na jakie rozdziela si? bia?e ?wiat?o po przej?ciu
przez pryzmat. Na t? konferencj? przygotowa? tak?e swoje do?wiadczenie Andrzej Mi?kowski,
wspó?w?a?ciciel Biura Projektów Complex Projekt z Katowic, w którym wskazuje na istotne
kamienie milowe w swoim procesie dojrzewania do decyzji uwolnienia si? od w?asno?ci i
przywi?zania do firmy oraz bycia wiernym i hojnym w zarz?dzaniu firm? Ekonomii
Komunii. Dyskusje w kilkuosobowych grupach przedsi?biorców (m.in. na pytanie o elementy
koncepcji Ekonomii Komunii realizowane w swoich firmach) oraz rozmowy podczas kolacji
uzupe?ni?y prezentacje prelegentów.
Drugi dzie? konferencji rozpocz?? wyk?ad Ojca Jordana ?liwi?skiego OFMC, na temat
spowiedzi przedsi?biorców oraz dwa do?wiadczenia przedsi?biorców o roli i znaczeniu
spowiedzi w ich ?yciu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Eucharystia w po?udnie po??czona
z modlitw? przedsi?biorców (u?o?on? i praktykowan? w Duszpasterstwie Talent) nada?a
szczególny wymiar ca?ej konferencji. W popo?udniowym panelu wyst?pienie Toma Petersona
„Katolicy powró?cie do domu”.
O Konferencji Bóg, Rodzina, Firma, Hojno?? jeden z jej wspó?organizatorów, za?o?yciel i
duszpasterz Duszpasterstwa Talent w Krakowie ks. Grzegorz Pi?tek SCJ powiedzia?:
Konferencja jest odpowiedzi? na rosn?ce zapotrzebowanie odkrywania i budowania biznesów w
oparciu o katolicki system warto?ci. Coraz wi?cej przedsi?biorców odszukuje swoj? to?samo??
jako dzieci Ko?cio?a Chrystusowego i chce kierowa? si? w ?yciu Bo?ymi zasadami. Tytu?
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Konferencji zawiera podstawow? hierarchi? warto?ci chrze?cijanina i stanowi has?o, pod którym
chcemy zjednoczy? polskich przedsi?biorców.
W realizacj? biznesu wed?ug ewangelicznych zasad z uznawaniem chrze?cija?skich warto?ci
wpisuje si? Ekonomia Komunii, promowana przez Ruch Focolari i realizowana w setkach
przedsi?biorstw na ca?ym ?wiecie.
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