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W

dniach 27-28 sierpnia 2010 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Jana Pawła II odbyły się Duszpasterskie Wykłady Akademickie pod
hasłem „Biblia a moralność”. W bieżącym roku zostały one przygotowane
przez Instytut Nauk Biblijnych KUL, który pragnął bardziej przybliżyć
osobom duchownym i świeckim problematykę zawartą w najnowszym
dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej pt. Biblia a moralność. Biblijne
korzenie postępowania chrześcijańskiego.
Tematyka prezentowana w wykładach i dyskusji została ujęta w trzech
aspektach: „Dar życia” – „Dar przymierza” – „Odpowiedź człowieka”.
Pierwszy dzień obrad rozpoczęła uroczysta Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp prof. Józef Życiński. Po Mszy Świętej
w auli uniwersyteckiej im. kard. Stefana Wyszyńskiego wszystkich zaproszonych gości przywitał ks. rektor Stanisław Wilk. Po nim głos zabrał ks.
abp Józef Życiński, wprowadzając wszystkich zebranych w problematykę
Duszpasterskich Wykładów Akademickich. Na koniec wystąpił ks. prof. dr
hab. Mirosław Kalinowski, dziekan Wydziału Teologii, który przedstawił
osiągnięcia Wydziału Teologii i Instytutu Nauk Biblijnych.
Pierwszej sesji zatytułowanej „Dar życia” przewodniczył ks. prof. dr
hab. Ryszard Rubinkiewicz, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych w latach
1988-2008 oraz członek Papieskiej Komisji Biblijnej, który miał swój duży
wkład w udostępnienie najnowszego dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej
polskiemu czytelnikowi. Podczas pierwszej sesji swoje referaty wygłosili
ks. abp prof. dr hab. Józef Życiński, ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk oraz
ks. red. Adam Boniecki. W swoim referacie ks. abp Józef Życiński podjął
zagadnienie dotyczące relacji pomiędzy stworzeniem a ewolucją, mocno
podkreślając, że w szerszym kontekście konfrontacji ratio i fides nie ma
sprzeczności pomiędzy naukowym przedstawieniem procesów ewolucyjnych a stwórczym działaniem Boga, który jest Panem ewolucji. Prelegent,
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przedstawiając najnowsze wyniki badań i toczącą się dyskusję nad tym
zagadnieniem, mocno skrytykował wszelkie uproszczenia w tej materii tzw.
pseudonaukowców, którzy swoje konkluzje opierają na apriorycznych założeniach i ideologicznych przesłankach. Ks. prof. Henryk Witczyk zaprezentował
tematykę „obrazu Bożego” w człowieku jako źródła podstawowych implikacji
moralnych. W swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na sześć cech
ukazujących człowieka jako „obraz Boży”, które zostały wskazane przez
dokument Papieskiej Komisji Biblijnej w punkcie 11. Ks. Adam Boniecki,
redaktor „Tygodnika Powszechnego” przedstawił w osobistym świadectwie
osobę Sługi Bożego ks. bp. Jana Pietraszko, którego prostota, rzemieślnicza
precyzja i głębia duchowa przyciągały do wiary wielu współczesnych ludzi.
Jak mocno zaznaczył prelegent – ksiądz biskup w konkrecie codziennych
wyborów podążał drogą świętości, stąpając „po zakurzonej i zabłoconej
ziemi”, ufny w Boże miłosierdzie.
Drugiej sesji zatytułowanej „Dar przymierza” przewodniczył ks. dr
hab. Mirosław S. Wróbel, prof. KUL. W sesji tej swoje referaty wygłosili
ks. dr Wojciech Węgrzyniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie, ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, kierownik Katedry Etyki
na Wydziale Filozofii KUL oraz dr hab. Henryk Kiereś, prof. KUL, kierownik Katedry Filozofii Sztuki na Wydziale Filozofii KUL. Ks. dr Wojciech
Węgrzyniak przedstawił wartość Dekalogu dla współczesnego człowieka.
Ks. prof. Andrzej Szostek jasno wykazał, że prawo naturalne nie jest fikcją,
lecz darem Boga dla człowieka, który w sposób wolny i rozumny może stawać
się współpracownikiem Boga w kształtowaniu rzeczywistości. Prof. Henryk
Kiereś wskazał na przyczyny odrzucenia Bożego daru przez współczesnego
człowieka przejawiające się w różnych formach ateizmu.
Patronem drugiego dnia obrad był św. Augustyn, którego biografię
i wielkie zasługi dla Kościoła podczas Mszy Świętej w kościele akademickim podkreślił w homilii ks. bp Mieczysław Cisło. W tym dniu trzeciej
sesji zatytułowanej „Odpowiedź człowieka” przewodniczył ks. prof. dr hab.
Henryk Witczyk. Pierwszy referat wygłosił ks. dr hab. Mirosław S. Wróbel,
prof. KUL, podejmując problematykę znaczenia Lectio Divina i Szkoły Słowa
Bożego w życiu współczesnego człowieka. Po wykładzie odbyła się dyskusja
panelowa na temat „Moralność objawiona drogą współczesnego człowieka”,
w której udział wzięli red. Maria Brzezińska, dziennikarka Radia Lublin;
mgr Jadwiga Chołodniuk, wykładowca prawa kanonicznego na UKSW,
reżyser, koordynator działań teatralnych; dr Paweł Bucoń, adwokat; oraz
ks. dr hab. Wojciech Pikor. Zwieńczeniem obrad było nabożeństwo biblijne pt.
„Maryja, Matka Słowa wzorem chrześcijańskiej moralności” poprowadzone
przez ks. dr. hab. Jana Kochela z Uniwersytetu Opolskiego z udziałem chóru
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osób niewidomych z Żułowa. Obrady zakończył ks. abp prof. Józef Życiński,
Wielki Kanclerz KUL, dziękując wszystkim organizatorom i uczestnikom
Duszpasterskich Wykładów Akademickich 2010 oraz zapraszając na przyszłoroczne 70. obchody DWA, które zostaną zorganizowane przez Instytut
Nauk o Rodzinie.

The Biblical Annals / Roczniki Biblijne

Tom
1
(2011)

