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SPRAWOZDANIA

Ojciec Profesor jest też poliglotą, gdyż opanował znajomość nie tylko języków
starożytnych: greckiego, łacińskiego i starocerkiewnosłowiańskiego, lecz także nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego (znajomość
bierna), rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.
ks. Piotr Szczur – Lublin, KUL

14. NICETAS Z REMEZJANY. WIARA – LITURGIA – ŻYCIE
(Warszawa, UKSW, 7 V 2015)
7 maja 2015 r. (czwartek) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie (ul. Dewajtis 5) odbyło się sympozjum patrologiczne, którego temat
brzmiał: Nicetas z Remezjany. Wiara – liturgia – Życie. Konferencję zorganizowały
dwie katedry z Wydziału Teologicznego UKSW: Katedra Teologii Patrystycznej i Katedra Historii Kościoła.
Obrady rozpoczęły się o godz. 8.30. Otwarcia sympozjum dokonał ks. prof. dr
hab. Piotr Tomasik – Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW. Następnie rozpoczęła się część merytoryczna, która została podzielona przez Organizatorów na cztery
sesje. W sesji pierwszej (godz. 8.50-9.50) zostały wygłoszone trzy dwudziestominutowe referaty: 1) ks. dr hab. Józef Łupiński, prof. UKSW (Warszawa), Chrześcijaństwo w Dacji w IV wieku; 2) prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski (Uniwersytet Warszawski), Język Nicetasa z Remezjany; 3) ks. dr hab. Józef Grzywaczewski,
prof. UKSW (Warszawa), Związki Nicetasa z Remezjany z Paulinem z Noli. W czasie
drugiej sesji (godz. 10.10-11.10) również wygłoszono trzy referaty: 1) ks. prof. dr
hab. Antoni Żurek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), Niebezpieczeństwo arianizmu w świetle ,,De ratione fidei”; 2) ks. dr Mirosław Mejzner (UKSW), Katecheza
,,De Spiritu Sancto” w świetle pneumatologii Soboru Konstantynopolitańskiego I;
3) ks. mgr lic. Paweł Nowak, „De diversis appelationibus” na tle patrystycznei teologii imion Chrystusa. Podczas sesji trzeciej, podobnie jak poprzednio, miały miejsce
trzy prelekcje: 1) ks. dr hab. Bogdan Czyżewski, prof. UAM (Poznań), „De Symbolo
Sancto w świetle symboli wiary w IV wieku; 2) ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz
(UKSW), Liturgiczne i duchowe aspekty w ,,De psalmodiae bono”; 3) dr Magdalena
Jóźwiak (Uniwersytet Wrocławski), Laudacja czuwań w „De vigiliis”. W czwartej,
ostatniej części konferencji, równiej wygłoszono trzy referaty: 1) ks. mgr lic. Stanisław Pamuła, Katechezy Nicetasa z Remezjany w kontekście starożytnych katechez
chrzcielnych; 2) ks. dr Przemysław Szewczyk (Szkoła Języków Wschodu i Zachodu
RHESIS w Łodzi), Motywacja za powrotem na drogę dziewictwa w ,,Epistula ad
virginem lapsam”; 3) ks. dr Marcin Wysocki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II), Autorstwo ,,Te Deum” w świetle współczesnych badań. Warto nadmienić,
że po każdej z czterech sesji miała miejsce dwudziestominutowa dyskusja, natomiast
dodatkowo, po sesji drugiej była przerwa kawowa. Konferencję zakończył ks. dr hab.
Leon Nieścior, prof. UKSW, który dokonał krótkiego podsumowania.
ks. Piotr Szczur – Lublin, KUL

