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XXXIV Wrocławskie Dni Duszpasterskie,
„Ecclesia in Europa” - Kościół w Europie i w Polsce
(Wrocław, 23-25 VIII2004)
W dniach 23-25 sierpnia 2004 roku na PWT we Wrocławiu odbyły się XXXIV Wro
cławskie Dni Duszpasterskie. Zasługą Kościoła wrocławskiego jest istnienie tej pięknej
tradycji. Tym razem wszystkie spotkania poświęcone zostały papieskiej adhortacji E ccle
sia in E uropa. Podczas Mszy św. W katedrze wrocławskiej JE ks. abp prof. dr hab. Marian
Gołębiewski wygłosił piękną, głęboko biblijną i eklezjalną homilię, nawiązującą do sytu
acji religijnej we współczesnej Europie, konieczność nowej ewangelizacji tego kontynen
tu, zagubionego w materializmie i konsumpcjonizmie.
W auli PW T obrady rozpoczął JE ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec, witając wszystkich
gości, księży biskupów z różnych diecezji, szczególnie zaś JEm ks. kard. Henryka Gulbinowicza. Obszerne wprowadzenie ks. bpa Ignacego Deca dotyczyło dzisiejszej sytuacji
religii, Kościoła i teologii w Europie.
Jako pierwszy wystąpił ks. bp dr Jan Tyrawa, biskup bydgoski, wieloletni pracownik
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Całość wystąpienia ks. bpa Tyrawy
podzielona została na trzy części: rozumienie nadziei, współczesne zagrożenia dla na
dziei oraz nadzieja jako przyszłość Europy na podstawie adhortacji apostolskiej E cclesia
in E u ropa Jana Pawła II. Bp Tyrawa przedstawia nadzieję jako warunek rozwoju czło
wieczeństwa i jako cnotę Boską. Bp Jan Tyrawa dokładnie omawia adhortację papieską
i podkreśla element nadziei, który został wypłukany z mentalności współczesnych ludzi
Zachodu.
W wystąpieniu ks. inf. prof. dr. hab. Jana Kruciny, N ow a ew an gelizacja - o b o jętn o ści
i a g n o sty c yzm o w i n a p rze c iw , jak zwykle pełnym zaangażowania i pasji, mamy wskazane
fundamentalne wątki adhortacji. Po pierwsze: zobojętniała Europa jest zdezorientowana
i przygnębiona. Po drugie: Kościół jako jedyny może dźwignąć Europę z odrętwienia. Może
się to stać drogą ofiarowania porywającej wiary w Jezusa Chrystusa. Po trzecie: konieczne
jest podjęcie nowej, pełnej Ducha działalności ewangelizacyjnej, która będzie w stanie
wpłynąć na przemianę ludzi. Europa roztrwoniła w swojej historii dziedzictwo Ewangelii
i Kościoła, szczególnie zapomniała o Chrystusie, żywej Ewangelii Boga. Oczywiście Ko
ściół musi sam siebie także reewangelizować. W ostatniej części swego wystąpienia ks.
prof. Krucina omawia, jako przykład, sylwetkę Sługi Bożego Johannesa Messnera - uczo
nego, teologa, duszpasterza, profesora Uniwersytetu Wiedeńskiego, kandydata do chwały
ołtarzy.
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Następnym wykładowcą był JE ks. abp dr Damian Zimoń, Arcybiskup Metropolita
Katowicki, Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego, którego
wystąpienie dotyczyło Programu duszpasterskiego na rok 2005, który w tym roku nosi
tytuł: Głoszenie Ewangelii nadziei. W czasach, kiedy tylu ludzi gubi nadzieję, temat ten
wydaje się ze wszech miar aktualny.
Po południu odbyły się konwersatoria powiązane z tematem WDD.
Następnego dnia, czyli 24 sierpnia, jako pierwszy wystąpił ks. prof. dr hab. Roman E.
Rogowski, który po raz kolejny potwierdził swoją odwagę głoszenia tego, co uważa za
słuszne, w wykładzie: Chrześcijanin w Europie: „ Trwajcie mocno we wierze ” (1 Kor 16,13),
gdzie stawia diagnozę chrześcijaństwa zachodniego, także tego w Polsce, ostro krytykując
zarówno ludzi niewierzących, jak i wierzących, włącznie z urzędowymi przedstawiciela
mi Kościoła. Oczywiście ks. prof. Rogowski nie załamuje rąk, ale powołując się na Biblię,
wskazuje wyraźnie, że to wszystko zostało przewidziane, a Pan Jezus dobrze wiedział, że
wiara będzie zamierać.
Kolejnym prelegentem był ks. prof. dr hab. Stanisław Czerwik z Papieskiej A kade
mii Teologicznej w Krakowie. Ks. prof. Czerwik skupił się na liturgicznych wątkach
adhortacji Jana Pawła II, szczególnie nad czwartym rozdziałem tego dokumentu, zatytu
łowanym: Celebrować Ewangelię nadziei, głównie zaś na fragmentach o tytułach: Od
kryć na nowo liturgię (nry 67-73) i Sprawować sakramenty (nry 74-82). Chodzi przede
wszystkim o odkrycie wymiaru tajemnicy obecnego w liturgii, którego wielu dzisiaj nie
dostrzega.
Na temat służby Kościoła w dziele miłosierdzia mówił JE ks. bp prof. dr hab. Andrzej
Dziuba, biskup łowicki, reprezentujący UKSW w Warszawie. Temat wystąpienia ks. bpa
brzmiał: Służyć Ewangelii nadziei - wyobraźnia miłosierdzia, opcja dla ubogich. W kon
tekście sytuacji społeczeństwa polskiego wydaje się, że temat ten był wręcz niezbędny.
Równie istotny był temat, który podjęła prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska z KUL-u.
Pani prof. Maria Braun-Gałkowska przedstawiła zagadnienie Rodzina kolebką wiary,
w którym, jak zwykle bardzo kompetentnie, omówiła z jednej strony źródła wiary dzieci
w rodzinie, a z drugiej zagrożenia i patologie w rodzinie. Bardzo ważna w tym kontekście
jest obecność ojca w rodzinie, różne sposoby tej obecności i jego nieobecność. Problem
ojcostwa jest mocno związany z kwestią wiary i z kształtowaniem w sobie prawidłowego
obrazu Boga.
Społeczność wrocławska miała okazję raz jeszcze spotkać się za Panią Profesor pod
czas konwersatorium.
W środę, 25 sierpnia, pierwsze wystąpienie przypadło w udziale ks. dr. hab. Waldema
rowi Irkowi z PW T we Wrocławiu, który zaproponował temat Parafia wspólnotą odnowy
i nawrócenia.
Jako ostatni wystąpił JE ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec, biskup świdnicki oraz kończą
cy swoją kadencję rektor PWT we Wrocławiu. Temat wystąpienia dotyczył zdrowej filo
zofii: Zdrowa filozofia - spoiwo chrześcijańskiej Europy. Wykład ks. bpa Deca dzieli się na
trzy części. Część pierwsza ujmuje te koncepcje filozoficzne, które znalazły się u podstaw
ideologii i dziejów minionego wieku. W drugiej części została postawiona diagnoza współ
czesnych trendów filozoficznych, w trzeciej natomiast wskazana została jedyna zdrowa
filozofia zdolna być spoiwem kontynentu europejskiego, jaką jest filozofia klasyczna, któ
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rej brak odbija się przede wszystkim na zredukowanej, karłowatej wizji człowieka, nie
mówiąc już o Bogu.
Obrady pięknie i wnikliwie podsumował ks. prof. Jan Krucina. Na zakończenie uczest
nicy posłuchali również JE ks. abpa prof. Mariana Gołębiewskiego, który podziękował
wszystkim za obecność i wyraził radość z faktu, iż nauczanie papieskie, tak prawdziwe
i aktualne, jest reflektowane na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Z nie
cierpliwością oczekujemy na jubileuszowe XXXV Wrocławskie Dni Duszpasterskie w 2005
roku.
Jan W adowski

Konferencja naukowa Etos i egzegeza zorganizowana przez
Wydziały Teologiczny i Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach w dniach 19-20 X I2004
Cechą charakterystyczną, określającą rozwój współczesnej nauki, obok coraz bardziej
postępującej specjalizacji, jest interdyscyplinarność. Dla zapewnienia efektywnej komuni
kacji między przedstawicielami ciągle mnożących się gałęzi wiedzy interdyscyplinarność
jaw i się jako konieczny wymóg.
Niezwykle interesującą próbą sprostania temu wymogowi stała się konferencja nauko
wa E tos i e g ze g e z a , zorganizowana w dniach 19-20 listopada 2004 r. przez Wydziały Teo
logiczny i Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Konferencja, która zgromadziła kilkudziesięciu uczestników z kraju i zza granicy, stwo
rzyła płaszczyznę owocnego, interdyscyplinarnego dialogu między teologami - przedsta
wicielami egzegezy biblijnej, a filologami specjalizującymi się w dziedzinie greckiej i ła
cińskiej literatury antycznej. Na powodzenie konferencji i jej wysoki poziom naukowy
wpłynęło w istotnym stopniu międzynarodowe grono wybitnych prelegentów, na czele
z prof. Klemensem Stockiem SJ, wykładowcą rzymskiego B iblicu m , a zarazem aktualnym
sekretarzem Papieskiej Komisji Biblijnej. Nadmienić należy, że wystąpienia prelegentów
wymagały od uczestników konferencji, obok przygotowania fachowego, także znajomości
współczesnych języków europejskich - referaty wygłaszane były w językach: angielskim,
włoskim, francuskim i niemieckim.
Interdyscyplinarny charakter konferencji znalazł swoje odzwierciedlenie w jej progra
mie. Został on tak skonstruowany, by w przeciągu całego dwudniowego spotkania zapew
nić dostępną dla obu grup platformę dyskusji między teologami (egzegetami) a filologami,
a zarazem umożliwić zaprezentowanie specyficznej problematyki właściwej dla egzegezy
biblijnej (tu położono nacisk w pierwszym dniu konferencji) oraz dla filologii tekstu an
tycznego (zaakcentowanej w drugim dniu spotkania).
Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał JE ks. abp dr Damian Zimoń oraz dziekani
obu wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, które ją zorganizowały: ks. prof. dr hab. Wincen
ty Myszor (Wydział Teologiczny) i prof. dr hab Piotr Wilczek (Wydział Filologiczny).
Prof. P. Wilczek wygłosił także pierwszy referat, zatytułowany Translating a n d In terp re tin g the B ib ie f o r N on -B iblical Scholarship: D ilem m as o f a D iletta n te (P rzek ła d i in ter
p re ta c ja B ib lii p o za obrębem n aukow ej b iblistyki - d ylem aty d yleta n ta ). Wystąpienie to

