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Sprawozdanie z sympozjum:
Kościół domem budowanym przez miłość.
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Dnia 22 marca br. odbyło się w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II sympozjum zorganizowane przez Instytut Nauk Biblijnych KUL oraz Dzieło Biblijne Jana Pawła II. Tematyka sympozjum: Kościół
domem budowanym przez miłość 1, nawiązywała do tegorocznego planu katechetycznego realizowanego w Kościele w Polsce.
Podczas sympozjum referaty wygłosiło 12 prelegentów z polskich uczelni
teologicznych (KUL JP II, UP JP II z Krakowa, UŚ z Katowic, PWT z Wrocławia, z Kielc). Wypowiedzi połączone były po trzy w czterech grupach tak, by
trzy referaty trwały łącznie 1,5 godziny, a pół godziny pozostawało na dyskusję (zatem na sympozjum przeznaczono łącznie 2 godziny na dyskusje).
Obrady na sympozjum otworzył, wprowadzając w jego tematykę, ks. prof.
dr hab. Henryk Witczyk, Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL.
Przedpołudniowe pierwsze trzy referaty opierały się na tekstach ST: Mojżesz i Jezus w domu Bożym (Hbr 3, 1-6) – ks. prof. dr hab. Antoni Tronina
(KUL JP II – Lublin); Od niewoli do braterskiej miłości. Dom Jakuba w cyklu
tradycji o Józefie (Rdz 37-50) – ks. dr hab. Dariusz Dziadosz (KUL JP II –
Lublin); Będę mieszkał pośród synów Izraela (Wj 29, 43). Wspólnota Izraela
domem Boga w ST – p. dr Marcin Majewski (UP JP II – Kraków). Referaty
ukazywały wspólnotę Izraelitów, traktowaną przez Boga jako Jego miejsce zamieszkania w narodzie izraelskim, jako ziemski dom Boga dla Izraela.
Kolejne przedpołudniowe referaty nawiązywały do tekstów NT. Jezusowe
lekarstwo na pychę i zdradę w Kościele (J 13, 1-13) – ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk (KUL JP II – Lublin); Postępowanie społeczności Kościoła wobec
grzeszących (Mt 18, 15-20) – ks. dr hab. Stefan Szymik (KUL JP II – Lublin);
Dom jako wspólnota Kościoła w Dziejach Apostolskich – p. dr hab. Krzysztof
Mielcarek (KUL JP II – Lublin).
Dwie popołudniowe sesje wypełniły referaty oparte także na tekstach
NT: „Abyście się wzajemnie miłowali ” (J 15, 17). Postawa wzajemnej miłości
uczniów jako budowanie wspólnoty Kościoła w świetle Czwartej Ewangelii –
ks. dr hab. Mirosław Wróbel (KUL JP II – Lublin); Zjednoczenie („koinonia”)
z Bogiem i braćmi wg 1 J – p. dr Beata Urbanek (UŚ – Katowice); Horyzontal1
Pierwotny temat sympozjum: „Jego domem my jesteśmy” (Hbr 3, 6). Wspólnota
Kościoła domem Boga został zmieniony, by zaakcentować horyzontalny wymiar domu
Boga.
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ny wymiar wspólnoty Kościoła w świetle Apokalipsy Janowej – ks. dr Tomasz
Siemieniec (WSD – Kielce); Kościół filarem i podporą prawdy – ks. dr hab.
Stanisław Haręzga (KUL JP II – Lublin); Jesteśmy domownikami Boga (Ef 2,
19-22) – s. prof. dr hab. Ewa Jezierska (PWT – Wrocław); Wiedza wbija w pychę, miłość nas buduje. Reguła życia wspólnoty chrześcijańskiej według 1 Kor 8
– ks. dr Marcin Kowalski (WSD – Kielce). Druga grupa referatów skupiła się
na omówieniu wspólnoty wierzących, jej cech, praw w niej obowiązujących.
Ta wspólnota chrześcijan jest domem Boga w doczesności, zwanym Kościołem, który rozwija się, rozrasta w świątynię kosmiczną dzięki Chrystusowi
i wierzącym, którzy z Nim współdziałają.
Będąc uczestnikiem sympozjum, z uznaniem podkreślam dobre przygotowanie ciekawych tematycznie referatów i ich sprawne wygłoszenie oraz
bardzo dobrą organizację samego sympozjum, za którą odpowiedzialny był
ks. dr Wojciech Popielewski (KUL JP II – Lublin).
Ewa J. Jezierska OSU

