
Prezentacja
Sympozjum 11/1(16), 5-6

2007



Sympozjum 1(16) 2007 5

PREZENTACJA

8 listopada 2007 roku w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży 
Najświętszego Serca Jezusowego w Stadnikach odbyło się sympozjum 
naukowe pod hasłem Samoświadomość Kościoła a dialog ekumeniczny. 
Było ono dedykowane JE ks. kard. Stanisławowi Nagiemy SCJ z okazji 
50-lecia jego pracy dydaktycznej w naszym seminarium. Wzięli w nim 
udział licznie zgromadzeni współbracia ze wspólnot z Polski, Białorusi, 
Ukrainy i Mołdawii, jak również księża pracujący w okolicznych para-
fi ach, alumni z innych zgromadzeń zakonnych i seminariów diecezjal-
nych oraz klerycy z naszego seminarium.

Prelegentami w czasie sesji byli: ks. dr Dariusz Salamon SCJ, wy-
kładowca naszego seminarium, a także dyrektor Wydawnictwa Księży 
Sercanów DEHON; ks. prof. UO dr hab. Zygfryd Gleaser, kierownik 
Katedry Teologii Kościołów Wschodnich w Instytucie Ekumenizmu i Ba-
dań nad Integracją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego;
ks. dr Zbigniew Krzyszowski, adiunkt katedry Eklezjologii Fundamen-
talnej KUL; ks. dr Tadeusz Kałużny, adiunkt katedry Ekumenizmu PAT, 
jak również wykładowca naszego seminarium; ks. prof. dr Fernando 
Rodríguez Garrapucho SCJ, wykładowca na Papieskim Uniwersytecie 
w Salamance (Hiszpania).

Gościem honorowym sesji był Jubilat, ks. kard. Stanisław Nagy SCJ. 
Po powitaniu zgromadzonych gości przez ks. rekora Jana Strzałkę
ks. prowincjał Tadeusz Michałek złożył dostojnemu Jubilatowi życze-
nia z okazji 50-lecia pracy dydaktycznej w naszym seminarium. Ksiądz 
Kardynał przewodniczył także uroczystej mszy świętej, podczas której 
wygłosił homilię. Obradom sympozjum przewodniczył ks. dr Krzysztof
Paluch SCJ, prefekt studiów.

Pierwszy wystąpił ks. dr Dariusz Salamon SCJ, który zaprezentował 
zgromadzonym sylwetkę naszego Jubilata. Drugi prelegent, ks. prof. UO 
dr hab. Zygfryd Gleaser podjął temat tożsamości Kościoła w kontekś-
cie ekumenii. Ksiądz dr Zbigniew Krzyszowski ukazał pojęcie i pod-
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stawy dialogu ekumenicznego we współczesnym świecie, natomiast 
ks. dr Tadeusz Kałużny SCJ przybliżył słuchaczom zagadnienie ekle-
zjalnej świadomości prawosławia w kontekście dialogu ekumeniczne-
go. Jako ostatni swój referat wygłosił ks. prof. dr Fernando Rodríguez 
Garrapucho SCJ, ukazując w nim historyczne tło miedzykonfesyjnych 
dialogów ekumeniczych.

W niniejszym numerze „Symozjum” zamieszczamy wszystkie wy-
mienione teksy, a dodatkowo artykuł autorstwa ks. dra Artura Saneckiego
noszący tytuł Tradycja w egzegezie. Kontekst ekumeniczny.

Mamy nadzieję, że zaprezentowane artykuły przyczynią się z jednej 
strony do pogłębienia wiedzy czytelników na temat ekumenizmu, a z dru-
giej staną się inspiracją do podejmowania nowych inicjatyw zmierzają-
cych do zbliżenia podzielonych chrześcijan, jak również do ożywienia 
dialogu z innymi religiami. 
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