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FIDES ET ACTIO

Od wiary do ewangelizacji
Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne
Czwartek, 18 kwietnia 2013 roku
10.00 - Otwarcie sympozjum
10.30 - ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy (Lublin):
„Czy udzielony Duch wygasza funkcję przykazań
Bożych? Przyczynek do Pawłowej pneumatologii”.
11.00 - ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UW-M (Olsztyn):
„Bolesne relacje św. Pawła z Kościołem korynckim
i próby ich przezwyciężenia w świetle 2 Kor 1,12-2,11”.
11.30 - ks. dr hab. Paweł Podeszwa (Poznań):
„W służbie Ewangelii. Świadectwo Pryscylli i Akwili”.
12.00 - ks. dr hab. Dariusz Kotecki, prof. UMK (Toruń):
„«Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego» (Mk 14,34)
– od wiary Izraela do wiary chrześcijan”.
12.30 - dyskusja, przerwa
14.00 - o. prof. dr hab. Jacek Salij OP (Warszawa):
„Wiara jako początek życia wiecznego”.
14.30 - ks. prof. dr José Ramón Villar (Hiszpania):
„«Praeparatio evangelica», czyli o propedeutyce wiary
dla czasów współczesnych”.
15.00 - ks. dr hab. Robert Woźniak (Kraków):
„Wiara postmodernisty. Przypadek Slavoja Zižka”

Piątek, 19 kwietnia 2013 roku

Sobota, 20 kwietnia 2013 roku

10.00 - ks. prof. dr Romano Penna (Włochy):
„Fede e conversione in San Paolo”.
10.30 - ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (Lublin):
„Wiara w rozumieniu J. Ratzingera/Benedykta XVI”.
11.00 - ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki (Toruń):
„Wiara współczesnych w kontekście europejskiego
dziedzictwa tradycji chrześcijańskiej”.
11.30 - ks. prof. dr hab. Jan Perszon (Toruń):
„«To jest Jego Kościół» – boski wymiar Kościoła
w eklezjologii J. Ratzingera”

9.00 - doc. Róbert Lapko, Th.D., Ph.D. (Słowacja):
„God´s Role in The Book of Tobit”.
9.30 - ks. abp Julian Barrio (Hiszpania):
„Pielgrzymi wiary na Szlaku św. Jakuba - Camino de Santiago”.
10.00 - ks. bp prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski (Toruń):
„Katechumenalny wymiar duszpasterstwa”.
10.30 - ks. prof. dr Manlio Sodi SDB (Włochy):
„La liturgia – celebrazione della fede (per una vita in Cristo)”.

12.00 – dyskusja, przerwa
14.00 - o. prof. Wojciech Giertych OP (Watykan):
„Fides et passio” – wpływ łaski wiary na sferę uczuciową.
14.30 - ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz (Toruń):
„Czy można zadbać o wzrost wiary? Tomasz z Akwinu
i jego odpowiedź w świetle nauki o mądrości”.
15.00 - ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (Toruń):
„Lumen fidei – światło wiary. Koncepcja Hansa Ursa
von Balthasara”.

13.30 – dyskusja i zakończenie sympozjum

15.30 - komunikaty, dyskusja

18:00 - Centrum Sztuki Współczesnej (Toruń), sala kinowa: projekcja filmu
“The Way”, wstęp bezpłatny.
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11.30 - ks. prof. dr Ramiro Pellitero (Hiszpania):
„Praxis eklezjalna jako życie wiary”.
12.00 - prof. dr hab. Jana Moricova (Słowacja):
„Droga wiary współczesnego Kościoła Katolickiego na Słowacji”.
12.30 - ks. bp Dominique Rey (Francja):
„Nowa ewangelizacja - wyzwania i perspektywy”.
13.00 - ks. bp dr Władysław Blin (Białoruś):
„Doświadczenie wiary Kościoła na Wschodzie”.

15:00 - Spotkanie otwarte Ks. abpa Juliana Barrio (Santiago de Compostela) i
promocja "Przewodnika po Szlaku św. Jakuba w woj. kujawsko-pomorskim",
red. T. Bielicki, P. Roszak.

15.30 - komunikaty, dyskusja
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11.00 - przerwa na kawę
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