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biblijnego Instytutu Nauk Biblijnych KUL

WOJCIECH POPIELEWSKI OMI

22 marca 2012 r. od godz. 9.00 w gmachu Collegium Joannis Pauli II 
w auli 1031 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

odbyło się doroczne wiosenne sympozjum biblijne, zorganizowane przez 
Instytut Nauk Biblijnych KUL oraz Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Or-
ganizatorzy pragnęli wyjść naprzeciw teologicznej i duszpasterskiej refl eksji 
zaproponowanej Kościołowi w Polsce w ramach realizowanego programu 
duszpasterskiego. Zgodnie z założeniami sympozjum miało przynieść 
pogłębienie tematyki Kościoła w jego wymiarze horyzontalnym, zwrócić 
uwagę i omówić wszystkie aspekty komunii eklezjalnej, poczynając od jej 
biblijnych korzeni. Biorąc to wszystko pod uwagę, wiosenne sympozjum 
biblijne w KUL odbyło się pod hasłem Kościół domem budowanym przez 
miłość (por. 1 Kor 8,1). Cytat ten najlepiej oddawał zamierzenie organiza-
torów oraz odpowiadał tematyce przygotowanych wystąpień. Całodzienna 
refl eksja biblijna została podzielona na cztery sesje, po których przewidziano 
odpowiedni czas na dyskusję. Z referatami wystąpili wykładowcy Instytutu 
Nauk Biblijnych KUL oraz innych ośrodków naukowych w Polsce. Podczas 
pierwszej sesji, której przewodniczył ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, swo-
je referaty przedstawili: ks. prof. dr hab. Antoni Tronina, Mojżesz i Jezus 
w domu Bożym (Hbr 3,1-6), ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, Od nienawiści 
do braterskiej miłości. Dom Jakuba w cyklu tradycji o Józefi e (Rdz 37–50), 
a także p. dr Marcin Majewski (UP JP II Kraków), Będę mieszkał pośród 
synów Izraela (Wj 29,43). Wspólnota Izraela domem Boga w ST. Drugiej 
przedpołudniowej sesji przewodniczył ks. prof. dr hab. Antoni Tronina, 
a referaty przedłożyli: ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, Kościół – dom 
Szymona Piotra i Judasza? Jezusowe lekarstwo na pychę i zdradę według 
J 13,1-30, ks. dr hab. Stefan Szymik, prof. KUL, Postępowanie społecz-
ności Kościoła wobec grzeszących (Mt 18,15-20), oraz p. dr hab. Krzysz-
tof Mielcarek, Dom jako wspólnota Kościoła w Dziejach Apostolskich. 
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Po stosownej przerwie na obiad pierwszej popołudniowej sesji przewodni-
czył p. dr hab. Krzysztof Mielcarek, a uczestnicy mieli okazję wysłuchać 
referatów, z którymi wystąpili: ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Stanisław 
Wróbel, „Abyście się wzajemnie miłowali” (J 15,17). Postawa wzajemnej 
miłości uczniów jako budowanie wspólnoty Kościoła w świetle czwartej 
Ewangelii, p. dr Beata Urbanek (UŚ), Zjednoczenie (koinonia) z Bogiem 
i braćmi wg 1 J, oraz ks. dr Tomasz Siemieniec (Kielce), Horyzontalny 
wymiar wspólnoty Kościoła w świetle Apokalipsy Janowej. Ostatniej sesji 
sympozjum przewodniczył ks. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel, prof. 
KUL, a wystąpienia zaprezentowali: ks. dr hab. Stanisław Haręzga, prof. 
KUL, Kościół „fi larem i podporą prawdy” (1 Tm 3,15), s. prof. dr hab. 
Ewa Jezierska (PWT Wrocław), Jesteśmy domownikami Boga (Ef 2,19-22), 
oraz ks. dr Marcin Kowalski, „Wiedza wbija w pychę, miłość zaś buduje”. 
Reguła życia wspólnoty chrześcijańskiej według 1 Kor 8. Oprócz spotkań, 
wysłuchanych wystąpień oraz bogatych dyskusji owocem sympozjum będzie 
publikacja książkowa zawierająca teksty wszystkich wystąpień.


