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M ulieris d ign ita tem % wzory wielkich kobiet w Biblii, w historii Kościoła oraz w filozofii. 
Po południu aula PWT zapełniła się po brzegi, ponieważ wykład miała prof. Wanda Pół- 
tawska z Krakowa, wieloletnia współpracownica kard. Karola Wojtyły, obrończyni życia 
i samej kobiety. Tematem wykładu były właśnie te dwie kwestie: N iew iasta  strażniczką  
życia  -  problem  odpow iedzia lnego  rodzicielstwa. Panią Profesor Półtawską słuchać po
winny zwłaszcza młode kobiety, które w dzisiejszej atmosferze nieodpowiedzialności mogą 
zagubić sens własnego macierzyństwa. Problematykę konferencji ponownie poszerzały 
konwersatoria. Tego dnia JEm ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz poświęcił popiersie jed
nego z największych świętych Kościoła, filozofa i teologa -  św. Augustyna, które zostało 
ustawione na wewnętrznym dziedzińcu PWT. Dzień trzeci WDD miał wymiar bardziej 
teologiczny. Najpierw więc ks. inf. prof. Jan Krucina przedstawił, jak zwykle błyskotliwie 
i celnie, bardzo potrzebny na tych Dniach temat: M aryja a chrześcijański w izerunek kobie
ty. Ostatni wykład wykraczał już poza problematykę WDD, chociaż był z nią powiązany. 
JE ks. abp Damian Zimoń, arcybiskup metropolita katowicki, omówił Program duszpa
sterski na rok 2003/2004 noszący tytuł N aśladow ać Chrystusa. Program ten nie waha się 
mówić, za Ojcem Świętym, o dążeniu do świętości każdego drogą Bożej Miłości i wielo
stronnej „duchowości komunii” (N ovo m illennio ineunte, 42, 43). Konwersatoria omówili 
diakoni MWSD we Wrocławiu. Obrady podsumował ks. inf. prof. Jan Krucina, a podzię
kowania i życzenia złożył JEm ks. kardynał Henryk Gulbinowicz.

Ważny, a dość rzadko podejmowany temat kobiety w dzisiejszym świecie, podejmo
wany przez wybitnych prelegentów, cieszył się dużym powodzeniem u spragnionych po
głębionej wiedzy słuchaczy, a wrocławskie media poświęciły mu swój czas i miejsce. Ks. 
Rektorowi Ignacemu Decowi wypada życzyć kolejnych udanych Dni Duszpasterskich.

Osoby zainteresowane zdobyciem materiałów z omówionej konferencji prosimy o kie
rowanie zamówień pod adres Wydawnictwa Papieskiego Wydziału Teologicznego lub drogą 
poczty elektronicznej, adresy podane są na końcu niniejszego numeru WPT.

Jan Wadowski

41. Sympozjum Biblistów Polskich 
(Koszalin 17-18 września 2003 r.)

W dniach 17-18 września 2003 r. odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym 
diecezji koszlińsko-kołobrzeskiej w Koszalinie doroczne dwudniowe Sympozjum Bibli
stów Polskich. Celem tegorocznego sympozjum było włączenie się biblistów w obchody 
25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. W sympozjum udział wzięło około 120 z ponad 250 
biblistów wykładających na wydziałach teologicznych (uniwersyteckich i papieskich), 
w seminariach (diecezjalnych i zakonnych).

Sympozjum rozpoczęła Msza św. koncelebrowana, z homilią ordynariusza diecezji (go
spodarza sympozjum), biblisty, ks. bp. prof. dr. hab. Mariana Gołębiewskiego.

W pierwszym dniu obrad wykłady wygłosili: ks. prof, dr hab. Henryk Witczyk, ks. dr 
Artur Malina, ks. dr Mariusz Rosik oraz (po południu) ks. prof, dr hab. Waldemar Chro- 
stowski, ks. dr Bartosz Adamczewski i ks, dr Janusz Lemański; w drugim dniu: ks. bp
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prof. dr hab. Zbigniew Kiemikowski, ks. dr Dariusz Dziadosz i ks. dr Piotr Briks. Obra
dom towarzyszył tradycyjnie kiermasz książek wydawanych przez różne wydawnictwa.

Pierwszy prelegent, ks. prof. Henryk Witczyk, analizując przekaz Ewangelii św. Jana 
18-21, ukazał R olę „ um iłow anego ucznia ” w zględem  P iotra nie przyznającego się do Je
zusa , pozytywny wpływ postawy wiary umiłowanego ucznia na wiarę Piotra. W tej zako
rzenionej w wierze ucznia wierze Piotra każdy kolejny uczeń Pański (każdy wierzący) 
może znaleźć oparcie dla swojej wiary.

Kolejny prelegent, ks. dr Artur Malina, poświęcił swoje wystąpienie także osobie Pio
tra. W komunikacie zatytułowanym D obra N owina nieupiększona -  obraz P iotra  w  E wan
gelii M arka  wskazał na rolę redaktora interpretującego postać Piotra, podkreślił sens wi
dzenia, powołania Piotra przez Jezusa i pokazał, że pozycja Piotra nie zależy od jego 
postępowania czy osobistych walorów.

Ks. dr Mariusz Rosik w komunikacie Interpretacja Janowej narracji o pustym  grobie  
(J 20,1-18) w św ietle  mitu o rajskim ogrodzie w sposób interesujący zinterpretował wystę
pujące w Janowym opisie -  a znane z pism ST -  motyw ogrodu, wątek poznania, poszuki
wania, motyw istot niebieskich i okrycia ciała czy motyw miecza -  zastanawiając się nad 
tym, na ile Jan redagując swój opis o pustym grobie, sięgał po znane analogie, oczywiście 
przetwarzając je dla swego celu redakcyjnego.

Podczas sesji popołudniowej ks. prof, dr hab. Waldemar Chrostowski, przedstawiając 
Mojżesza (M ojżesz p rzyw ódca , praw odaw ca, prorok) w nawiązaniu do rocznicy pontyfi
katu Jana Pawła II, szukał podobieństw, analogii między Mojżeszem -  przywódcą, prawo
dawcą i prorokiem narodu wybranego -  a obecnym papieżem, Janem Pawłem, kierującym 
Kościołem katolickim.

Ks. dr Bartosz Adamczewski mówił o Jakubie, bracie Pańskim, i wspólnocie jerozo
limskich ascetów, a ks. dr Janusz Lemański o Abrahamie (Abraham -  źródło nadziei ludu 
Starego i N ow ego P rzym ierza) -  ojcu narodu wybranego i także ojcu -  ale w porządku 
wiary -  nowego Ludu Bożego.

Ciekawe informacje na temat wznowienia prac archeologicznych w Ziemi Świętej prze
kazał o. dr Marian Bernard Amt OFM.

Drugi dzień obrad, poprzedzony Mszą św. koncelebrowaną, z homilią ks. bp. prof. dr. 
hab. Zbigniewa Kiemikowskiego, rozpoczął referat ks. biskupa zatytułowany Wiara P io 
tra w spom agana łaską (Łk 22,11-34). Prelegent ukazał przemianę Piotra, który zanim stał 
się Skałą-Piotrem, był „zawadą”; który przekonany o swojej wierności Panu, zaparł się 
Go. Potrójne pytanie Jezusa „Czy Mnie miłujesz?” pozwoliło Piotrowi zrozumieć, o co 
chodzi: że kwestią wierności jest danie życia. Nieporozumienie Piotra z Jezusem dotyczy
ło tego, kto za kogo daje życie. Ostatecznie prymat Piotra, co Piotr zrozumiał, polegał na 
traceniu swego życia na służbie Panu i dla Pana.

Ciekawe było wystąpienie ks. dra Dariusza Dziadosza pt. E liasz -  typ proroka, obrońcy  
w iary i B ożego  p ra w a . Prelegent przedstawił Eliasza jako proroka czasu kryzysu, wyod
rębniając kilka etapów w jego życiu: (1) Eliasz -  sługa Boży, bojący się Boga, uciekający 
przed władcą, samotnik, (2) Eliasz blisko władcy, doradca monarchy na zawołanie, (3) 
Eliasz coraz bardziej zbliżający się do ludzi, (4) Eliasz przedstawiony jako wzór następcy 
Mojżesza; w sposób tajemniczy udzielający mocy Elizeuszowi; figura czasów ostatecz
nych.
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Ostatni z prelegentów, ks. dr Piotr Briks, zajął się postacią Koheleta. Swój komunikat 
K ohelet ja k o  nauczyciel czasu kryzysu , rozpoczął od przedstawienia czasu, w którym pro
rok działał, kontekstu politycznego i społeczno-religijnego. Długie wprowadzenie do te
matu nie pozwoliło prelegentowi na omówienie postaci Koheleta -  pedagoga, proroka, 
człowieka czasu kryzysu.

Sympozjum zakończyło się wyborami nowych władz Zarządu Stowarzyszenia Bibli- 
stów Polskich. Prezesem (po dwóch kadencjach ks. prof, dra hab. Ryszarda Rubinkiewi- 
cza) został ks. prof, dr hab. Waldemar Chrostowski, zastępcą ks. prof, dr hab. Henryk 
Witczyk. W skład Zarządu weszli także, wybrani przez zgromadzonych na sympozjum, 
przedstawiciele pięciu ośrodków studiów teologicznych: krakowskiego -  ks. prof, dr hab. 
Tomasz Jelonek, lubelskiego -  ks. dr Hubert Ordon, poznańskiego -  ks. prof, dr hab. Bog
dan Poniży, katowickiego -  ks. dr hab. Józef Kozyra, wrocławskiego -  s. dr hab. Ewa J. 
Jezierska, prof. PWT.

Dodatkową atrakcją przygotowaną zebranym przez organizatorów sympozjum biblistów 
w Koszalinie było zwiedzanie autokarem okolic Koszalina (Góra Chełmska, Darłowo, Dar- 
łówko) oraz (19.09.03) wycieczka (wodolotem) na piękną duńską wyspę Bornholm.

s. E w a Jezierska

Tożsamość człowieka a jego postawa prospołeczna 
-  Sympozjum Teologii Fundamentalnej 

(Katowice, 22-24 września 2003 r.)

Teologia fundamentalna i jej zadania są dziś chętnie i nie bez racji porównywane ze 
staniem na progu domu. Kto stoi na progu, znajduje się równocześnie we wnętrzu domu 
i na zewnątrz. Wyjątkowe usytuowanie nakazuje tej dyscyplinie z jednej strony słyszeć 
i rozumieć wysiłki myśli ludzkiej w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o człowieka,
o Boga i sens świata. Z drugiej zaś -  przejmuje ona funkcję nauki jednoczącej oraz zapra
szającej do wnętrza domu, którym jest Kościół, i uzasadnia wiarygodność tego zaprosze
nia. W taki oto obrazowy sposób wskazuje się od dłuższego czasu na potrzebę dialogicz- 
nego i interdyscyplinarnego wymiaru teologii fundamentalnej. Współczesne ustalenia 
antropologiczne dotyczące tożsamości człowieka mogą otworzyć przed teologią fundamen
talną nowe perspektywy, które w pluralistycznej rzeczywistości współczesnego świata umoż
liwią zrozumiałą komunikację obietnicy zbawienia udzielonego ludzkości przez Chrystusa.

Wyrazem rozumienia aktualności obecnych wyzwań, przed którymi staje teologia fun
damentalna, było tegoroczne Sympozjum Teologii Fundamentalnej w Katowicach w dniach 
22-24 września 2003 r. Motywem przewodnim wszystkich obrad był temat: Tożsam ość  
człow ieka a je g o  po staw a  prospołeczna. Organizator i gospodarz spotkania, Wydział Teo
logiczny Uniwersytetu Śląskiego, zaprosił do wygłoszenia wykładów teologów z Francji, 
Niemiec, Austrii i Polski oraz specjalistów nauk humanistycznych z kilku ośrodków w kraju.

Ks. prof, dr hab. W. Myszor, dziekan Wydziału Teologicznego UŚ, w słowie wprowadza
jącym stwierdził, że pytania o miejsce teologii pośród dyscyplin uniwersyteckich i dialog 
z nimi pozostają nadal aktualne. Każda ze stron dopiero uczy się trudnej sztuki wzajemnego 
rozumienia i dostrzegania dobra; sztuki, która w swej istocie jest przecież sporem o prawdę.


