VO X PA TRU M 20 (2000) t. 38-39

INFORMACJE

1. DOROCZNE SPOTKANIA SEKCJI PATRYSTYCZNEJ I FILOLOGICZNEJ
W 2001 ROKU
Doroczne spotkanie Sekcji Patrystycznej przy Komisji Episkopatu Polski
d/s Nauki Katolickiej w 2001 roku odbędzie się 24-25 września w Wyższym Semina
rium Duchownym w Radomiu na temat: Patrystyczna koncepcja Kościoła („Salns
extra Ecclesiam non est" - św. Cyprian. Ep. 73, 21). Podczas obrad przewiduje się
wygłoszenie następujących prelekcji: ks. dr T. Kaczmarek (WSD, Włocławek) Ecciesia Sponsa Christi. Kościół jako
w nauczaniu św. Cypriana;
ks. prof. dr hab. B. Częsz (UAM, Poznań) - Obecność Ducha świętego w Kościele
według św. Ireneusza; dr T. Gródecki (UKSW, Warszawa) - Dlaczego wszyscy
muszę być zbawieni? Zbawienie i Kościół w naace św. Grzegorza z Nyssy; ks. dr
J. Woch (WSD, Częstochowa) - Autorytet Stolicy Apostolskiej w świetle eklezjologii
papieża Syrycjasza (SS4-SS9); ks. dr J. Żelazny (PAT, Kraków) - CMcbarysria
w centrant eklezjologii Peodoreta z Cyra na podstawie jego „Komentarza do Liptów
św. Pawia"; prof. dr hab. J. Wojtczak (UW, Warszawa) - Nauka św. Piotra Chryzoioga o Kościele; prof. dr hab. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska (KUL, Lublin) - Koś
ciół w ikonograjti wczesnochrześcijańskiej; ks. bp dr P. Libera (Warszawa) - Biblijne
obrazy Kościoła w pismach św. Ambrożego (głównie na przykładzie traktatu „De
/saac etanim a"); Rev. prof. E. Dal Covolo (Salesianum, Roma) - „ Casta meretrir ".
A proposito deil'ecciesiologia di SantAmbrogio; ks. prof. dr hab. F. Drączkowski
(KUL, Lublin) - Amicas Christi w eklezjologii św. Aagasfyna; ks. dr P. Turzyński
(WSD, Radom) - Estetyka w eklezjologii św. Aagastyna.
Analogiczne spotkanie Sekcji Filologicznej odbędzie się 11-12 września 2001 r.
w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, w programie zaś obrad przewidziano
następujące prelekcje: dr hab. R.K Zawadzki (Częstochowa) - Uwagi o natarze
ludzkiej a Achillesa Tatiosa; dr M. Babiński (KUL, Lublin) - „ De aadiendo " Platarcha jako traktat o mówcy i słuchacza; mgr A. Łuka (KUL, Lublin) Nauczyciele,
uczeni i poeci w epigramatach Pannoniusa; mgr E. Osek (KUL, Lublin) - Szatan dach powietrza w pismach Bazylego Wielkiego; ks. dr N. Widok (UO, Opole) * /njbrmacje opracował w całości ks. S. Longosz.
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Konotacje physis w odniesieniu do świata Otworzonego w mowach Grzegorza z Kazjanzu; S. dr Ambrozja Kalinowska (UWM, Olsztyn) - Hymny pasyjne biskupa Jana
Dantyszka; mgr H. Blazińska (KUL, Lublin) - Z dziejów MSD w FubZinie; prof. dr
hab. J. Wojtczak (UW, Warszawa) - FZementy pobożności maryjnej w „Życiorysie
św. Kingi i Saiomei"; ks. prof. dr hab. H. Wojtowicz (KUL, Lublin) -,,FvangeZiorum
Zibri ^aaffMor. Prezentacja przekZadu.

2. PATRYSTYCZNE SYMPOZJUM W UKSW 2001 W WARSZAWIE

Katedry Patrologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizują 24 października 2001
roku tradycyjne jesienne sympozjum patrystyczne, tym razem na temat: Chrześci
jaństwo w pluraiistycznym świecie cesarstwa rzymskiego !I-V wieku Podczas spot
kania przewidziano wygłoszenie następujących prelekcji: ks. prof. dr hab. W. Myszor (UKSW) - Pierwotne chrześcijaństwo wobec piuraZizmu świata antycznego; ks.
prof. dr hab. B. Częsz (UAM) - Teologia piuraZizmu reiigijnego a poiemika
z gnosfykami; prof. dr hab. M. Dzielska (UJ) - Ostatni J/e//enowie" i chrześcijań
stwo; ks. prof. dr hab. J. Pałucki (KUL) - ^w. Ambroży - pasterz KcścioZa i patron
MedioZańczyków. Prekursor praktycznego ekumenizmu; ks. prof. dr hab. A. Eckmann (KUL) - Tożsamość reiigtjna i moraina chrześcijan w okresie patrystycznym;
mgr inż. W. Stawiszyński (Warszawa) - BibZiogra/ia poZskich przekZadów patrys
tycznych.

3. V. SYMPOZJUM KAZIMIERSKIE 2001

W dniach 5-7 października 2001 r. odbędzie się w Kazimierzu Dolnym nad
Wisłą (Dom Pracy Twórczej KUL) V. już z koiei Sympozjum Kazimierskie, po
święcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, organizowa
ne przez Katedrę Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej KUL, tym
razem na temat: Biskup i jego roia w kształtowaniu miasta późnoantycznego Pod
czas trzydniowych obrad przewidziano wygłoszenie następujących prelekcji: Piątek:
ks. prof. dr hab. A. Dębiński (KUL) - Biskup i życie gminy chrześcijańskiej; ks.
prof. dr hab. H. Pietras (Ignatianum, Kraków) - Biskup Rzymu jako Ponti/er
Maximus; prof. dr hab. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska (KUL) - Fundacje biskupie
w Rzymie wczesnochrześcijańskim; dr K. liski (UAM) - święty Ambroży i dum
Mediolanu; mgr J.C. Kałużny (PAT) - Biskup Apoiinary, legendarny zaiożyciei
KościoZa Rawenny. Mów kiika o ikonograjtcznym przesianiu mozaiki z absydy
bazyhki San Apohnare in CZasse; ks. prof. dr hab. J. Pałucki (KUL) - DziaZaZność
budowiana św. PauZina z ZVoZi; ks. dr hab. S. Longosz (KUL) - Biskup obrońcy
miasta na przykZadzie Synezjosa z Cyreny. Sobota: dr A. Frejlich (KUL) -Biskupi
i kiasztory w Bizancjum w okresie do ustania sporów ikonokiastycznych; prof. dr
hab. E. Jastrzębowska (UW) - FokaZizacja katedry w Fjezie; dr D. Próchniak

