Ewa Józefa Jezierska
XLV Sympozjum Biblistów Polskich.
IV zebranie Stowarzyszenia Biblistów
Polskich
Wrocławski Przegląd Teologiczny 15/2, 192-194

2007

192

OMÓWIENIA I RECENZJE

Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce, którego
współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym jest ks. prof. M.
Rusecki, realizuje swoje statutowe cele m.in. przez działalność
edytorską. Podczas tegorocznego spotkania był już dostępny dla
członków kolejny, drugi tom z zapoczątkowanej w ubiegłym roku serii
Biblioteka Teologii Fundamentalnej, pt. Teologia religii. Chrześcijański
punkt widzenia. Książka jest pokłosiem II Zjazdu Stowarzyszenia
Teologów Fundamentalnych w Polsce, który odbył się w Łodzi w 2006
roku. W swojej podstawowej części zawiera zbiór wygłoszonych
wówczas referatów wraz z zainicjowaną przez nie dyskusją. Zgodnie z
tematem dominowała problematyka metodologicznych aspektów teologii
religii i jej wyznaniowego charakteru oraz krytycznej oceny idei
pluralizmu religijnego i zasad podejmowania dialogu międzyreligijnego
w jej kontekście. W drugiej części książki znalazły się artykuły, które
uzupełniają i poszerzają główną problematykę tomu. Skupiono się w nich
na relacji Kościół a religie niechrześcijańskie oraz na zadaniach, jakie
stoją przed chrześcijaństwem wobec pluralistycznej religijnie Europy w
kontekście prawdy o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa
Chrystusa.
Kolejny IV Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych
zaplanowano na wrzesień przyszłego roku. I chociaż termin jest odległy,
a temat jeszcze nie przesądzony, to jednak już dziś wiemy, że trud jego
organizacji przyjął na siebie ks. dr M. Deselaers, który zaprosił nas do
Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.
Elżbieta Dołganiszewska

XLV Sympozjum Biblistów Polskich. IV Zebranie
Stowarzyszenia Biblistów Polskich (Pelplin, 18-20 IX 2007)
W dniach 19-20 września 2007 roku odbyło się w Pelplinie kolejne,
czterdzieste piąte już Sympozjum Biblistów Polskich. Poprzedziło je 18
września 2007 roku Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
Zebranie przyjęło opracowany przez Zarząd Stowarzyszenia regulamin
wyborów zarządu (przed wyborami w 2008 r.), zatwierdziło
sprawozdanie finansowe złożone przez skarbnika zarządu, w głosowaniu
tajnym przyznało ks. prof. dr. hab. Januszowi Frankowskiemu nagrodę za
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całokształt pracy naukowej w 2007 roku, a członkom SBP: ks. bp. prof.
Janowi B. Szladze i ks. bp. prof. Henrykowi J. Muszyńskiemu – tytuł
Honorowego Członka Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
Sympozjum rozpoczęła Msza św. w katedrze pelplińskiej,
koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bp. prof. Jana B. Szlagi, który
wygłosił także okolicznościowe kazanie.
Wystąpienia na tegorocznym sympozjum nie były monotematyczne.
Wykłady wygłosili: Ks. dr hab. Stefan Szymik MSF (KUL): Między
przeszłością a przyszłością. Metoda historyczno-krytyczna w badaniach
biblijnych u progu XXI wieku. Mimo pojawienia się innych metod
podejścia do Pisma Świętego, metoda historyczno-krytyczna, jak
wykazał prelegent, pozostaje ważna i nadal stosowana, ks. prof. Henryk
Witczyk (KUL): w wykładzie pt. Jaka teologia Nowego Testamentu?
zastanawiał się nad współczesnym badaniem Pisma Świętego Nowego
Testamentu. Ks. dr Marek Parchem (UKSW), w wystąpieniu pt. Qumran
– 60 lat później przedstawił znaczenie rękopisów qumrańskich po latach
ich badań i odczytywania. Ks. dr Dariusz Dogondke (Poznań) wygłosił
referat pt. Cherem – ostatnie słowo Starego Testamentu. Słowo cherem –
znaczy „przekleństwo” (koniec Księgi Malachiasza). Referent zwrócił
uwagę na częste występowanie tego słowa w ST i na konieczność
uwzględniania w analizie jego szerszej perspektywy semantycznej, nie
tylko perspektywy wojny. Ostatnie słowo cherem w ST może dotyczyć
tematu zachowania Izraela. Ks. dr hab. Stanisław Haręzga w referacie pt.
Biblia a misja pasterza w Kościele według Pierwszego i Drugiego Listu
do Tymoteusza oraz Listu do Tytusa zwrócił m.in. uwagę na zadania
pasterzy w służbie słowu Bożemu, jakimi są osobisty kontakt z Pismem
Świętym, posługa zachęty i didaskaliczna aktualizacja. Ks. dr Janusz
Kręcidło omówił temat J 12,44-50 jako przykład zastosowania techniki
relektury tekstu.
Komunikaty przedstawili: ks. dr hab. Mariusz Rosik (PWT Wrocław):
Grecki motyw wędrówki cyklicznej w Ewangelii według św. Łukasza.
Prelegent wykazał na kilku tekstach Łukaszowych, że grecki motyw
„dojścia i powrotu do miejsca wyjściowego” daje się zauważyć w
Ewangelii Łukaszowej. W dyskusji wysunięto zapytanie, czy
rzeczywiście Łukasz świadomie stosował motyw cykliczny, czy stosował
w całym swoim dziele, a więc także w Dziejach Apostolskich? Ostatni
prelegent sympozjum, ks. dr Jerzy Woźniak (UAM) w referacie
zatytułowanym Ksiądz Profesor Paweł Nowicki – biblista i orientalista,
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przedstawił sylwetkę zmarłego księdza profesora, niezwykle aktywnego
naukowo i dydaktycznie.
Popołudnie 19 września 2007 roku uczestnicy sympozjum poświęcili
na zwiedzenie katedry pelplińskiej i Muzeum Diecezjalnego (posiada
jeden egzemplarz Biblii Gutenberga, ale udostępnia zwiedzającym
obejrzenie tylko kopii) oraz pracy w grupach nad tematami: Geografia
biblijna – prowadzący ks. dr Stanisław Jankowski (Uniwersytet Mikołaja
Kopernika), Projekt wykładu teologii biblijnej – prowadzący ks. prof.
Tomasz Jelonek (PAT), Ćwiczenia z Pisma Świętego: od teorii do
praktyki – prowadzący ks. dr Wojciech Pikor (KUL), Klasyfikacja
nurtów judaizmu starożytnego pod kątem relacji do kultury greckiej –
prowadzący p. prof. Michał Wojciechowski (Uniwersytet WarmińskoMazurski).
Pracami sympozjum kierował przewodniczący Stowarzyszenia
Biblistów Polskich, ks. prof. Waldemar Chrostowski (UKSW). Podczas
ostatniego spotkania, 20 września 2007 roku, podsumował obrady,
wyraził podziękowanie organizatorom spotkania w Pelplinie i podał do
wiadomości, że kolejne sympozjum odbędzie się we Wrocławiu 16-18
września 2008 roku, a jego tematyka będzie związana z Rokiem św.
Pawła.
Sympozjum odbywało się w auli i w salach Wyższego Seminarium
Duchownego w Pelplinie. Przybyłych biblistów (księży, siostry zakonne,
świeckich – panie i panów) w liczbie 120 osób zakwaterowano w
seminarium, w internacie liceum Collegium Marianum, w siedzibie
Księdza Arcybiskupa, oraz w hoteliku (przebudowany budynek młyna)
przy katedrze. Organizatorzy włożyli maksimum wysiłku, aby godnie
przyjąć biblistów i aby czuli się oni dobrze w murach wspaniałego
opactwa pocysterskiego – świadczyły o tym pokoje, foldery, informatory,
sale (także sala jadalna) oraz zorganizowany wieczór towarzyski przy
ognisku.
S. Ewa J. Jezierska OSU

Bogdan Giemza SDS (red.), Wędrówki przez rok kościelny z
Benedyktem XVI, Kraków 2007, ss. 328.
Nakładem wydawnictwa Herdera ukazała się książka: Credo für heute
(Freiburg – Basel – Wien 2006), której redaktorzy: H. Zaborowski i A.

