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EU ROPEJSKIE STOW ARZYSZENIE 
TEO LO G II KATOLICKIEJ

Europejskie Stowarzyszenie Teologii Katolickiej, zarejestrowane 1 grud
nia 1989 r., z siedzibą najpierw w Tybindze, a obecnie w Nijmegen 
(Holandia), skupia około 900 teologów europejskich. Podejmuje wysiłki 
zmierzające do integracji zarówno w obrębie nauk teologicznych, jak i na 
płaszczyźnie kościelnej, kulturowej i społecznej. Statut Stowarzyszenia (§ 2, 
pkt. 1) precyzuje jego cele:

„Stowarzyszenie pojmuje teologię, w duchu wielorako ukształtowanej 
tradycji katolickiej, jako «intellectus fidei», uprawianą odpowiedzialnie pod 
względem wyznaniowym i kościelnym. Celem stowarzyszenia jest popieranie 
teologicznych nauk i badań na płaszczyźnie europejskiej, aby współdziałać 
przy odnowie Kościoła i społeczeństwa.

Stowarzyszenie realizuje ten cel opierając się na następujących postawach:
a. Pojmuje siebie jako forum dialogu teologicznego w Europie; jest on 

otwarty dla różnych kierunków teologicznych.
b. Pielęgnuje wymianę myśli i doświadczeń między swymi członkami, 

szczególnie dotyczącą projektów i wyników pracy w obrębie naukowej 
teologii.

c. Popiera badania w obrębie poszczególnych dyscyplin teologicznych 
i w interesie całej teologii zachęca do pracy interdyscyplinarnej.

d. Poszukuje współpracy z istniejącymi już grupami teologicznymi oraz 
krajowymi i międzynarodowymi towarzystwami teologicznymi.

e. Jest ukierunkowane ekumenicznie oraz szuka rozmów z innymi 
religiami.

f. Popiera międzykontynentalny dialog teologiczny.
Jako środki dla realizacji tych celów winny służyć przede wszystkim 

kongresy, seminaria i inne zebrania, jak też odpowiednie publikacje”.
Oprócz wielokierunkowej pracy w ramach poszczególnych sekcji krajo

wych (sekcja polska liczy 20 członków; jej przewodniczącym jest ks. prof, dr 
hab. Lucjan B a l t e r ,  ATK), wspólnych przedsięwzięć i wymiany międzysek- 
cyjnej, regularnej publikacji półrocznika „Bulletin ET”, będącego forum 
wymiany myśli teologicznej, Stowarzyszenie zorganizowało dotychczas dwa 
wielkie kongresy-każdorazowo z udziałem około 300 teologów. Poświęcono je 
tematom: „Wiara chrześcijańska w budowie Europy” (Stuttgart, 4—9.04.1992) 
oraz „Bóg -obcym w naszym domu? (Freising k/Monachium, 26 -  31.08.1995).
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III Kongres na temat „Wiara w Boga między tradycją a nowoczesnością” 
odbędzie sią w dniach 22-26.08.1998 w Nijmegen. Oto jak określono 
zamierzenia tego Kongresu: „Na progu trzeciego tysiąclecia stoimy wobec 
hermeneutycznego zadania, z którym każde pokolenie wszystkich czasów 
i w każdym społeczeństwie bywa konfrontowane ciągle od nowa. Chodzi 
o odpowiedź na pytanie o znaczenie wiary w Boga i o szukanie właściwych 
form wyrazu tego znaczenia. Na swoim III Kongresie Europejskie Stowarzy
szenie Teologii Katolickiej chce podjąć to hermeneutyczne zadanie, i to 
w podwójnej perspektywie wymiany między wczesnym chrześcijaństwem 
oraz chrześcijaństwem obecnym w nowoczesnej kulturze. Przedmiotem 
rozważań będzie z jednej strony znaczenie, jakie posiada wiary w Boga 
w kontekście społecznym i kulturowym wyznaczonym przez daleko idące 
procesy modernizacji. Z drugiej strony zostanie podjęte pytanie, w jakim 
stopniu wczesne chrześcijaństwo, właśnie przez swój pluralizm form i treści, 
zakorzeniony w rosnącym zróżnicowaniu kontekstów społecznych i kulturo
wych swego czasu i miejsca, posiada znaczenie normatywne dla wypełnienia 
tego hermeneutycznego zadania, przed którym stoi dzisiejsze pokolenie 
zakotwiczone w nowoczesnej kulturze krajów europejskich.”

Zarówno problematyka wczesnego, jak i nowoczesnego chrześcijaństwa 
będzie rozważana w płaszczyźnie religijno-poznawczej (referenci: Kari 
E. B o r r e s e u ,  Oslo i Bruno F o r t e ,  Napoli), obrzędowej (referenci: 
Marcel M e t z g e r ,  Strasbourg i Ronald G r i m e s ,  Ontario) i etycznej 
(referenci: Wayne A. M e e к s, New Haven i Dietmar M i e t h, Tübingen). 
Ekumeniczny aspekt tematyki Kongresu rozważą w dyskusji panelowej 
teologowie: katolicki, prawosławny, luterański, kalwiński i anglikański. 
W 30 grupach roboczych nastąpi pogłębienie omawianej problematyki. 
Syntetyczną perspektywę dialekty ki między wczesnym chrześcijaństwem 
a współczesną kulturą zaprezentuje David T r a c y  (Chicago) w wykładzie 
końcowym.
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