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DYSKUSJE WOKÓŁ KSIĄŻKI JANA PAWŁA П: 
„PRZEKROCZYĆ PRÓG NADZIEI”

KS. JÓZEF M . D O ŁĘG A

W dniu 6 i 20 marca 1995 roku odbyły się dyskusje w Wyższych Seminariach 
Duchownych w Ełku i Łomży na temat problematyki filozoficzno-religijnej i teologicz
nej zawartej wpracy Papieża Jana Pawia II: Przekroczyć próg nadziei, RWKUL, Lublin 
1994, ss. 168. Organizatorem tych dyskusji było seminarium filozoficzne prowadzone 
przez ks. prof, dra hab. J.M. Dołęgę.

1. Alumni roku pierwszego, drugiego i szóstego oraz uczestnicy seminarium 
filozoficznego Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku przygotowali wypowiedzi 
na temat każdego pytania zadanego Papieżowi przez Vittoria Messoriego. Wprowa
dzenia do dyskusji dokonał ks. dr Roman Forycki, rektor WSD w Ełku, natomiast 
koordynatorem jej przebiegu był ks. prof. J.M. Dołęga, a sekretarzem dyskusji był 
Antoni Skowroński. Ponadto w dyskusji uczestniczyli wszyscy zainteresowani 
i ks. dr Zdzisław Golan, wicerektor WSD w Ełku.

W prezentacji materiału szczególną uwagę zwrócono na różne formy argumen
tacji za istnieniem Boga; na dialog ekumeniczny w chrześcijaństwie i między wielkimi 
religiami świata; na krytykę racjonalizmu i filozofii nowożytnej oraz na osobistą relację 
papieża Jana Pawła II do Boga w wierze i modlitwie.

W dyskusji podkreślono potrzebę szerszego omówienia podjętych zagadnień 
i problemów bądź to na wykładach z filozofii i teologii, bądź to na sympozjach 
organizowanych w przyszłym roku akademickim.

Ks. rektor dr R. Forycki w zakończeniu podziękował wszystkim uczestnikom 
i organizatorom dyskusji za inicjatywę i sprawne przeprowadzenie całego spotkania 
oraz wyraził nadzieję, że podobne dyskusje lub sympozja będą organizowane 
w przyszłości.

2. W dniu 20 marca 1995 roku odbyła się dyskusja na temat książki Jana Pawła II: 
Przekroczyć próg nadziei w WSD w Łomży. Dyskusję przygotowali alumni drugiego 
roku i uczestnicy seminarium filozoficznego. Dyskusję otworzył ks. dr Andrzej 
Miałchowski, rektor WSD w Łomży, natomiast przewodniczył całemu spotkaniu 
ks. prof. J.M. Dołęga. W dyskusji uczestniczyli wszyscy alumni i pracownicy nauko
wo-dydaktyczni.
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SPRAW OZDANIA

Prelegend w swoich wypowiedziach prezentowali pytania V. Messoriego i w spo
sób syntetyczny podawali odpowiedzi papieża Jana Pawła II i własną refleksję 
związaną z pytaniem i odpowiedzią. Na szczególną uwagę zasługuje podkreślenie 
problematyki filozoficznej i religijnej zawartej w tej pracy. Z zaganień filozoficznych 
szczególnie podkreślono realizm teoriopoznawczy, egzystencjalizm bytowy, pluralizm 
bytowy, złożoność bytu stworzonego w tym również i człowieka oraz problematykę 
religijną dotyczącą charakterystyki chrześdjaństwa i innych religii świata. Zauważono 
również, że odpowiedzi lana Pawła II są formułowane w kontekście całego dziedzictwa 
kulturowego rodzaju ludzkiego.

Po wypowiedziach prelegentów odbyła się dyskusja, w której zwrócono uwagę rrn 
znaczenie argumentacji biblijnej w odpowiedziach papieża (ks. dr Jan Harasim) oraz na 
wykorzystanie Pisma świętego, a zwłaszcza Psalmów w modlitwie chrześdjańskiej ; 
zasygnalizowano potrzebę zorganizowania w przyszłym roku akademickim sympoz
jum z zakresu filozofii Boga i religii z uwzględnieniem współczesnych argumentacji za 
istnieniem Boga w dialogu z młodzieżą.

Zakończenia spotkania dokonał ks. rektor dr A. Miałchowski, dziękując 
prelegentom i organizatorom wyraził nadzieję, że aktywność naukowa uczestników 
seminarium filozoficznego będzie równie duża w przyszłym roku akademickim.
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