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Vedecké sympózium „Úloha laikov v Cirkvi“.
Uniwersytet Kardinała Stefana Wyszyńskiego
a Teologická fakulta Trnavskej univerzity,
Varšava 21. októbra 2014
Teologická fakulta Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského vo Varšave
v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity usporiadali 21. októbra
2014 vo Varšave vedecké sympózium „Úloha laikov v Cirkvi“. Je to pokračovanie
úspešnej spolupráce pastorálnych teológov oboch fakúlt, ktoré organizujú vedecké konferencie na aktuálne témy pastorálnej teológie striedavo v Bratislave
a vo Varšave. Tohtoročné sympózium malo priamo v názve obsiahnutú aj svoju
tému, ktorá je mimoriadne aktuálna v oboch krajinách. Sympózium sa v prvej
časti venovalo základným črtám ponímania laikov v cirkevnom učení a ako
by sa mali aplikovať v živote miestnych cirkví. Tak bol usporiadaný teoretický
blok, v ktorom vystúpili so svojimi referátmi: Dr. Mateusz Tutak – Identita laikov; prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD. – Úloha laikov v Cirkvi a vo svete
vo svetle súčasného magistéria Cirkvi; Dr. hab. Tomasz Wielebski – Poslanie
laikov v misijnej pastorácii vo svetle učenia pápeža Františka.
V praktickom bloku referujúci predstavili, akým spôsobom sa učenie
Cirkvi uskutočňuje v rozličných prostrediach, najmä v rodine, v spoločenskom
a politickom živote, v kultúre, v médiách a vo farnosti. Zaujímavé referáty
o problematike rodiny predniesli Martin Šarkan, PhD., a Mgr. Eugeniusz
Marek, o spoločenskom a politickom živote Dr. theol. Jozef Žuﬀa a prof. Dr.
hab. Jan Przybyłowski, o kultúre a médiách Lukáš Jeník, PhD., a Dr. Norbert
Mojżyn, o farnosti ako spoločenstve spločenstiev doc. ThDr. Jozef Kyselica SJ,
PhD., a Dr Tomasz Falak. Referáty vytvorili atmosféru živej diskusie, ktorá sa
preniesla aj do kuloárov. Záverom sa konštatovalo, že v organizovaní sympózií
budú obe strany pokračovať a nasledujúce sa uskutoční na Teologickej fakulte
Trnavskej univerzity v Bratislave na jar roku 2015.
prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.
Teologická fakulta Trnavskej univerzity
Kostolná 1, P. O. Box 173
814 99 Bratislava

