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SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM 
W WYŻSZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM 

W ŁOMŻY (12.01.2002 R.)

12 stycznia 2002 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży 
odbyło się sympozjum naukowe nt.: Chrześcijaństwo w kontekście judaizmu 
i islamu. Zostało ono zorganizowane przez Wyższe Seminarium Duchow
ne w Łomży i Instytut Teologiczny im. Bł. Michała Piaszczyńskiego w Łom
ży. Uczestniczyło w nim ok. 250 osób, w zdecydowanej większości studen
ci obydwu uczelni. Najznakomitszym gościem był J. E. Ksiądz Biskup Ta
deusz Zawistowski, biskup pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej.

O godzinie 9.00 słowo powitania skierował do uczestników spotkania ks. 
dr Andrzej Miałchowski, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łom
ży. Zwrócił on uwagę na to, że w dobie dzisiejszego przenikania się kultur wy
znawcy trzech wielkich religii monoteistycznych, chrześcijaństwa, judaizmu i is
lamu, zmuszeni są do dialogu i troski o zachowanie własnej tożsamości.

Ks. prof. Józef Marceli Dołęga, Dziekan Wydziału Filozofii Chrześci
jańskiej UKSW w Warszawie, zaprezentował w ramach wprowadzenia do 
sympozjum religię jako istotny element kultury.

O godzinie 9.30 rozpoczęła się już właściwa sesja naukowa, którą pro
wadził ks. lic. mgr Jan Krupka, Vicerektor Wyższego Seminarium Duchow
nego w Łomży. Uczestnicy spotkania wysłuchali czterech referatów, wy
głoszonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Kardynała Ste
fana Wyszyńskiego w Warszawie. Ks. dr Rafał Markowski przedstawił is
lam, jego powstanie i historyczny rozwój; p. prof. Eugeniusz Sakowicz za
jął się tematami dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego (Bóg -  Jezus - 
człowiek); ks. prof. Waldemar Chrostowski ukazał relacje pomiędzy wspó
łczesnymi odmianami judaizmu a religią Starego Testamentu; wreszcie ks. 
dr Marek Skierkowski zaprezentował spojrzenie żydów na postać Jezusa.

W dyskusjach po referatach najczęściej pytano o wyzwania, jakie sta
wiają chrześcijaństwu dzisiaj islam i judaizm.

Sympozjum zostało zakończone nabożeństwem w Kaplicy o godzinie 
15.30, któremu przewodniczył ks. lic. mgr Jan Okuła, Ojciec duchowny 
Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

Wszystkie referaty wygłoszone podczas tego sympozjum zostaną opubli
kowane w tym roku w II tomie łomżyńskiej serii wydawniczej Lumen Fidei (2).
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