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Hipnoza, telepatia, psychowizja, prekognicja, chiromancja, ksenologia,
telekineza, lunatyzm, lewitacja, astrologia, astromancja, magia, okultyzm,
spirytyzm, stygmaty, bilokacja, nadzwyczajne zdolności (świętych i świątobliwych chrześcijańskich, joginów), zjawienia osób zmarłych w celu ratowania kogoś, nagłe i całkowite uzdrowienia z poważnych chorób, wskrzeszenia,
teofanie, proroctwa, cuda... czyli zjawiska paranormalne, irracjonalne, nadzwyczajne (jak się je potocznie nazywa błędnie mieszając różne pojęcia).
Czy występują naprawdę? Czy nauki je badają? Jak interpretują? O czym
świadczą? Czy można dokonać ich typologizacji? Jak powinien się na nie zapatrywać człowiek wierzący i zarazem ceniący naukę? Czy można przekonać
niewierzącego do wiary w cuda? Te pytania zadaliśmy ekspertom z różnych
ośrodków krajowych – w zakresie psychologii, nauk medycznych i szczegółowych (przyrodniczych), filozofii i teologii – na konferencji ,,Nauka
wobec zjawisk paranormalnych”, która odbyła się 28 kwietnia 2009 r. na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, pod auspicjami Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL. Niniejsza
książka zawiera referaty na niej wygłoszone, które udzielają odpowiedzi
na powyższe pytania.
Pomysł konferencji i niniejszej publikacji powstał w Instytucie Teologii
Fundamentalnej KUL, co nie powinno dziwić. Teologia fundamentalna
(wcześniej apologetyka) zajmuje się uzasadnianiem prawdziwości religii
chrześcijańskiej także w kontekście nauk, a więc musi na bieżąco poznawać
ich osiągnięcia oraz dylematy. Ponadto przedmiot teologii fundamentalnej
obejmuje swoiste zjawiska paranormalne, jakimi są cuda jako znaki wiarygodności Bożego Objawienia; to właśnie teologia fundamentalna wypraco-
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wała ogólną metodę ich rozpoznawania i kryteria rozpoznania teologicznego,
dlatego może swym doświadczeniem służyć innym naukom, gdy napotykają
zjawiska paranormalne. Pomysłodawcy konferencji chcieli również podjąć
tematykę bliską zainteresowaniom naukowym śp. ks. prof. Edwarda Kopcia
– jednego z głównych budowniczych polskiej teologii fundamentalnej, a ten
pasjonował się postępem nauk oraz problematyką cudu. Jemu sympozjum
oraz niniejsza książka są dedykowane.
Serdecznie dziękujemy Autorom artykułów, Redaktorom technicznym,
Wydawnictwu KUL oraz Stowarzyszeniu Teologów Fundamentalnych
w Polsce, które zechciało włączyć tę publikację do serii ,,Biblioteka Teologii Fundamentalnej”.
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