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w tych momentach przełomowych dla Europy, jeśli ma ona zachować swoją duchową toż
samość, sprężystość i zapał w upowszechnianiu tradycyjnych europejskich wartości, po
trzebnych całemu światu jak nigdy dotąd.
ks. A n d rzej Siem ieniew ski

XXXIII Wrocławskie Dni Duszpasterskie
( 27-29 sierpnia 2003 r.)
Już po raz 33. odbyły się na Papieskim Wydziale Teologicznym, Wrocławskie Dni
Duszpasterskie. Tym razem kilkusetosobowe grono słuchaczy, w którym można było za
obserwować znaczące grono Pań, miało okazję pogłębiać swoją świadomość obecności
kobiety w Kościele i społeczeństwie. Temat jakże aktualny i ważny, szczególnie teraz, kiedy
rola kobiety pojmowana jest niejednokrotnie w sposób wypaczony i zafałszowany. Dni których organizatorem był jak zwykle ks. inf. prof, dr hab. Ignacy Dec, rektor PWT zaszczyciło swoją obecnością kilka wybitnych postaci. Już podczas Mszy Św. uczestnicy
mieli okazję posłuchać mądrej homilii JE ks. abpa Henryka Muszyńskiego, metropolity
gnieźnieńskiego. Ks. rektor, otwierając XXXIIIWDD, wskazał przyczyny zwrócenia uwagi
na temat kobiety: jej godność, macierzyństwo, świętość życia, obecność Maryi w życiu
.Kościoła, a także współczesny kryzys kobiecości, który powiązany jest z kryzysem w ro
zumieniu macierzyństwa czy godności.
Pierwszy wykład wygłosił ks. abp Muszyński na temat N iew ia sta w pla n a ch B ożych kobieta w P iśm ie Św. Biblia wielokrotnie opisuje kobiety, które były wybierane przez Boga,
aby prowadzić naród wybrany, a największą z nich jest Maryja. Sympozjum o kobiecie nie
mogło się odbyć bez kobiet, dlatego można było posłuchać wnikliwego wykładu siostry
prof. Zofii J. Zdybickiej z KUL-u na temat F a łszyw y i p ra w d ziw y fem in izm w e w sp ó łc ze 
sn ej kulturze. Wiadomo, że w XX wieku rozwinął się nowy kierunek w myśli humani
stycznej zwany feminizmem. Ma on jednak swoje oblicza wypaczone oraz takie nurty,
które podobnie jak w przypadku kwestii ekologicznych, podejmują zagadnienie kobiety
i kobiecości w sposób odpowiednio wnikliwy i celny. Po południu wystąpiła prof. Maria
Braun-Gałkowska; w sposób językowo piękny, inspirując się Biblią, mówiła o K o b iecie
w rodzinie. Komplet konwersatoriów odbył się w salach PWT i dotyczył szczegółowej te
matyki związanej z tematem Dni. Drugiego dnia pierwszym prelegentem był doc. Zyg
munt Gałdzicki, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, który zaproponował temat: P ra ca
za w o d o w a k o b iet a ży c ie rodzinne. Niektóre z kwestii podjętych w tym wystąpieniu doty
czyły zagadnienia wychowania dzieci oraz konieczności czy też pragnienia podejmowania
przez kobietę pracy zawodowej. Następny wykład w kwestii odpowiedzialności kobiety
za religijno-moralne kształtowanie dziecka wygłosił ks. prof. Jan Kowalski, wieloletni przy
jaciel naszej uczelni, jej doktor h onoris causa. Ks. Kowalski przyzwyczaił nas do bardzo
głębokich swoich przemyśleń i ujęć dotyczących kwestii moralnych we współczesnym,
niezwykle złożonym świecie, także i teraz liczne grono słuchaczy, w większości pań, mo
gło z wykładu księdza profesora wynieść wiele. Kolejny prelegent, ks. prof. Ignacy Dec
omówił, jak zwykle bardzo klarownie i wyczerpująco, na podstawie listu Jana Pawła II
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M u lieris d ig n ita tem %wzory wielkich kobiet w Biblii, w historii Kościoła oraz w filozofii.

Po południu aula PWT zapełniła się po brzegi, ponieważ wykład miała prof. Wanda Półtawska z Krakowa, wieloletnia współpracownica kard. Karola Wojtyły, obrończyni życia
i samej kobiety. Tematem wykładu były właśnie te dwie kwestie: N iew ia sta stra żn iczk ą
życ ia - p ro b lem o d p o w ied zia ln e g o rodzicielstw a. Panią Profesor Półtawską słuchać po
winny zwłaszcza młode kobiety, które w dzisiejszej atmosferze nieodpowiedzialności mogą
zagubić sens własnego macierzyństwa. Problematykę konferencji ponownie poszerzały
konwersatoria. Tego dnia JEm ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz poświęcił popiersie jed
nego z największych świętych Kościoła, filozofa i teologa - św. Augustyna, które zostało
ustawione na wewnętrznym dziedzińcu PWT. Dzień trzeci WDD miał wymiar bardziej
teologiczny. Najpierw więc ks. inf. prof. Jan Krucina przedstawił, jak zwykle błyskotliwie
i celnie, bardzo potrzebny na tych Dniach temat: M aryja a ch rześcijań ski w izeru n ek k o b ie
ty. Ostatni wykład wykraczał już poza problematykę WDD, chociaż był z nią powiązany.
JE ks. abp Damian Zimoń, arcybiskup metropolita katowicki, omówił Program duszpa
sterski na rok 2003/2004 noszący tytuł N a śla d o w a ć C hrystusa. Program ten nie waha się
mówić, za Ojcem Świętym, o dążeniu do świętości każdego drogą Bożej Miłości i wielo
stronnej „duchowości komunii” (N ovo m illennio ineunte , 42, 43). Konwersatoria omówili
diakoni MWSD we Wrocławiu. Obrady podsumował ks. inf. prof. Jan Krucina, a podzię
kowania i życzenia złożył JEm ks. kardynał Henryk Gulbinowicz.
Ważny, a dość rzadko podejmowany temat kobiety w dzisiejszym świecie, podejmo
wany przez wybitnych prelegentów, cieszył się dużym powodzeniem u spragnionych po
głębionej wiedzy słuchaczy, a wrocławskie media poświęciły mu swój czas i miejsce. Ks.
Rektorowi Ignacemu Decowi wypada życzyć kolejnych udanych Dni Duszpasterskich.
Osoby zainteresowane zdobyciem materiałów z omówionej konferencji prosimy o kie
rowanie zamówień pod adres Wydawnictwa Papieskiego Wydziału Teologicznego lub drogą
poczty elektronicznej, adresy podane są na końcu niniejszego numeru WPT.
Jan W adow ski

41. Sympozjum Biblistów Polskich
(Koszalin 17-18 września 2003 r.)
W dniach 17-18 września 2003 r. odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym
diecezji koszlińsko-kołobrzeskiej w Koszalinie doroczne dwudniowe Sympozjum Bibli
stów Polskich. Celem tegorocznego sympozjum było włączenie się biblistów w obchody
25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. W sympozjum udział wzięło około 120 z ponad 250
biblistów wykładających na wydziałach teologicznych (uniwersyteckich i papieskich),
w seminariach (diecezjalnych i zakonnych).
Sympozjum rozpoczęła Msza św. koncelebrowana, z homilią ordynariusza diecezji (go
spodarza sympozjum), biblisty, ks. bp. prof. dr. hab. Mariana Gołębiewskiego.
W pierwszym dniu obrad wykłady wygłosili: ks. prof, dr hab. Henryk Witczyk, ks. dr
Artur Malina, ks. dr Mariusz Rosik oraz (po południu) ks. prof, dr hab. Waldemar Chrostowski, ks. dr Bartosz Adamczewski i ks, dr Janusz Lemański; w drugim dniu: ks. bp

