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W sesji przedpołudniowej został zaprezentowany jeszcze jeden re-
ferat: Liturgia jako miejsce budowania wspólnoty, którego autorem był 
ks. dr Stanisław mieszczak SCJ, asystent na Wydziale Historii i dziedzic-
twa Kulturowego oraz wykładowca liturgiki w WSm Księży Sercanów 
w Stadnikach. W swoim wystąpieniu wyszedł od pojęcia wspólnoty re-
ligijnej, która opiera się m.in. na osobowym pojęciu boga, odniesieniu 
człowieka do swojego Stwórcy, celowości istnienia człowieka i świata oraz 
silnych emocjonalnych więzach grupy wyznaniowej. Wspólnota Kościo-
ła tworzy się wokół celebracji eucharystycznej jako uświęcające działanie 
boga (przekazywanie ducha) oraz sprawowanie kultu (w duchu). Cele-
bracja liturgiczna opiera się zarówno na teologii (męka, śmierć i zmar-
twychwstanie Jezusa Chrystusa), jak i swoistej estetyce (formy zewnętrz-
ne, słownictwo, rytuał). Kościół został ustanowiony jako widzialny znak 
obecności ducha Świętego. 

W popołudniowej części konferencji miała miejsce otwarta dyskusja 
na zaprezentowane wcześniej tematy. Uczestnicy dzielili się także swo-
imi doświadczeniami związanymi z omawianym tematem. można było 
usłyszeć głosy nie tylko z polskiego „podwórka” parafialnego, ale rów-
nież doświadczenia duszpasterzy pracujących w takich krajach jak: bia-
łoruś, Finlandia, mołdawia czy Niemcy. 

Na zakończenie sympozjum głos zabrał prefekt studiów, ks. Łukasz 
Ogórek SCJ, który wyraził wdzięczność prelegentom za podjęcie aktual-
nego tematu oraz wszystkim uczestnikom za obecność i aktywne ubo-
gacenie tego spotkania. 

ks. Robert Ptak SCJ

ZASAdY PUbLIKOWANIA 
W CZASOPIŚmIe „SYmPOZJUm”

Zasady ogólne
1. redakcja przyjmuje materiały w formie artykułu, recenzji lub sprawoz-

dania, które nie były wcześniej publikowane ani przekazane w tym samym cza-
sie do redakcji innych czasopism. Terminy nadsyłania materiałów: wydanie wio-
senne (do 31 III), wydanie jesienne (do 31 IX).

2. Autor, przekazując materiał do publikacji, zapewnia o jego oryginalno-
ści i posiadaniu do niego wszelkich praw. 

3. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 35 tys. znaków (Word 2007 
zakładka: recenzja – statystyka wyrazów: znaki ze spacjami i przypisami).

4. do artykułu należy dołączyć streszczenie z przetłumaczonym tytułem 
w języku angielskim (ok. 1200 znaków), bibliografię oraz krótką notę o autorze 
(ok. 400 znaków – tytuł naukowy, imię i nazwisko, ośrodek naukowy, dziedzi-
ny zainteresowań, e-mail); jeśli artykuł jest w języku obcym, streszczenie po-
winno być w języku polskim.

5. recenzje książek (10-12 tys. znaków): polskojęzyczne – wydane w ostat-
nich trzech latach przed publikacją bieżącego numeru „Sympozjum”; inne – wy-
dane w ostatnich pięciu latach.

6. Sprawozdania z konferencji, sympozjów naukowych i zjazdów: 10-12 tys. 
znaków.

7. Nadsyłane artykuły podlegają recenzji specjalistów z danej dziedziny 
i po uzyskaniu aprobaty są dopuszczane do publikacji.

8. W przypadku przyjęcia tekstu do druku redakcja zastrzega sobie pra-
wo do wnoszenia poprawek w ramach pracy edytorskiej. materiałów niezamó-
wionych redakcja nie zwraca.

 
Przygotowanie tekstów do publikacji

1. Tekst główny: format Word 97-2007, czcionka Times New roman 12, 
interlinia 1,5, do lewej, bez dzielenia wyrazów, bez tabulatorów, bez pogrubień, 
można zachować kursywę.

2. Przypisy: czcionka Times New roman 10, do lewej, interlinia 1, autor 
(inicjał imienia i nazwisko) kapitalikami, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania 
oraz strony standardowym.
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Przykłady opisów bibliograficznych
Dokumenty:
Sobór Watykański II, Konstytucja o Objawieniu bożym Dei verbum, 2.
benedykt XVI, encyklika Deus caritas est o miłości chrześcijańskiej (2006), 1.
Kongregacja Nauki Wiary, deklaracja Dominus Iesus o jedyności i powszech-

ności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła (2000), 13-15.

Książki:
L. balter, Eschatologia końca XX w., Siedlce 2001, s. … .

Artykuły z dzieł zbiorowych i czasopism:
Z.J. Kijas, Traktat o Duchu Świętym i łasce, w: e. Adamiak, A. Czaja, J. ma-

jewski (red.), Dogmatyka, t. 4, Warszawa 2007, s. …
W. Hryniewicz, Dziś i jutro ekumenicznej nadziei, „biuletyn ekumeniczny” 

13 (1984) nr 4, s. …

Hasło z encyklopedii, słownika:
J. Kudasiewicz, Paruzja, w: A. Zuberbier (red.), Słownik Teologiczny, Kato-

wice 1998, s. … .

Dzieło cytowane wcześniej / autor cytowany wcześniej:
L. balter, Eschatologia…, dz. cyt., s. … .

Cytowanie stron internetowych:
K. Ołdakowski, Ulepszona  ludzkość, http://www.przegladpowszechny.

pl/2011/01/01/ulepszona-ludzkosc/ (odczyt z dn. 15.01.2011 r.).

Używamy skrótów: tenże (kapitaliki); tamże (antykwa); dz. cyt. (kursywa).
 
materiały do publikacji w czasopiśmie „Sympozjum” oraz korespondencję 

należy kierować na adres:

„Sympozjum”  32-422 Stadniki 81
oraz drogą elektroniczną:
sympozjum@scj.pl


