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Na krótko przed zakończeniem ogłoszonego przez Benedykta XVI
Roku Kapłańskiego staraniem Wydziału Teologicznego UMK odbyło się międzynarodowe sympozjum poświęcone wybranym aspektom
teologii kapłaństwa. Zostało zorganizowane przez Katedrę Biblistyki, kierowaną przez ks. prof. Waldemara C h r o s t o w s k i e g o,
oraz Zakład Teologii Duchowości, którym kieruje ks. prof. Ireneusz
W e r b i ń s k i. Motto, „Nie ma miłości ponad Miłość”, zostało zaczerpnięte z książki Jana Pawła II Dar i Tajemnica, stanowiącej zapis
wspomnień i refleksji Ojca Świętego, którymi podzielił się przy okazji jubileuszu półwiecza swego kapłaństwa (1996). Sympozjum wpisało się w ciąg wielu inicjatyw i wydarzeń o profilu teologicznym
oraz pastoralnym, które wychodziły naprzeciw postulatowi głębszej
refleksji teologicznej nad Sakramentem Kapłaństwa, a także tożsamością kapłanów i wyzwaniami, jakim powinni sprostać we współczesnym świecie.
Toruńskie sympozjum odbyło się dokładnie dwa miesiące po katastrofie lotniczej na przedmieściach Smoleńska, w której zginął prezydent RP Lech Kaczyński i 95 osób udających się na obchody 70.
rocznicy zbrodni katyńskiej. Tej tragedii dotyczyła większość rozmów w kuluarach, co odzwierciedla klimat duchowy, jaki w tym
okresie panował w Polsce. Rozmowy dotyczyły zarówno przyczyn
i okoliczności katastrofy, jak i coraz większego zamieszania, jakie dawało o sobie znać w kwestiach jej następstw i skutków. W katastrofie
zginęli biskup polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski oraz kilku
innych duchownych. Podejmując refleksję wokół teologii i duchowości kapłańskiej, nie sposób było o nich nie pamiętać. Chociaż potrzebny jest pewien dystans, by to, co się stało, ocenić całościowo, już
teraz nie ulega wątpliwości, że katastrofa smoleńska na długi czas za–5–
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waży nad polskim życiem politycznym i społecznym, nie może też
nie stawać się przedmiotem osadzonej w kontekście „znaków czasu”
refleksji teologicznej.
W sympozjum, zorganizowanym w auli Jana Pawła II na Wydziale Teologicznym UMK, wzięli udział prelegenci z Hiszpanii i Polski – z czterech ośrodków akademickich (Pampeluna, Lublin, Toruń
i Warszawa). Całość naukowego spotkania została podzielona na dwie
części. Pierwsza skupiała się na relacjach między tożsamością kapłana a jego funkcjami, natomiast temat przewodni drugiej stanowiło
przezwyciężanie kryzysu wiary oraz budowanie jedności i wspólnoty między kapłanami.
Otwarcia sympozjum dokonał ks. dr hab. Jan P e r s z o n, prof.
UMK i dziekan Wydziału Teologicznego tegoż uniwersytetu. W części pierwszej wygłoszono trzy referaty. Ks. prof. Waldemar C h r o st o w s k i (UKSW/UMK) podjął temat z zakresu teologii biblijnej
Jezus Chrystus – Arcykapłan Nowego Przymierza, po czym nastąpił interesujący dwugłos zakorzeniony w myśli i teologii Akwinaty:
Charakter sakramentalny a uczestnictwo wiernych w oddawaniu czci
Bogu. Kilka uwag na kanwie nauki św. Tomasza z Akwinu o „Conformitas Christi” (ks. dr hab. Mirosław M r ó z, prof. UMK) oraz
Sacrificium spirituale w życiu kapłana. Inspiracje św. Tomasza
z Akwinu na Rok Kapłański (ks. dr Piotr Roszak, Universidad de Navarra, Pamplona). Trzy kolejne referaty złożyły się na część drugą:
Wymiar powszechny i partykularny w życiu prezbitera (ks. prof. César
I z q u i e r d o, Universidad de Navarra, Pamplona), Kapłan wobec
wyzwań współczesności (ks. prof. dr hab. Jarosław M. P o p ł a w sk i, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) oraz Znaczenie samotności dla duchowego życia kapłana (ks. prof. Ireneusz W e r b i ńs k i, UMK).
Uczestnikami naukowego spotkania i debat była znaczna liczba
kapłanów, głównie słuchaczy Podyplomowego Studium Teologii,
a także studentów i innych osób. W niniejszym numerze „Collectanea
Theologica” zostały zamieszczone wszystkie teksty referatów wygłoszonych podczas tego międzynarodowego sympozjum.
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