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PONIEDZIAŁEK, 27 listopada 

 

8:45-9:00 – Otwarcie konferencji 

 

Sesja I: liturgia (prowadzący: dr Dawid Mielnik) 

9.00 ks. mgr Kamil Mielniczuk (KUL) – Teologiczne zestawienie modlitw towarzyszących  

składaniu darów ofiarnych w obu formach rytu rzymskiego 

9.15 ks. mgr lic. Mariusz Szypa (KUL) – Anglicanorum coetibus i nowa forma rytu rzymskiego – powrót 

do przeszłości czy kontynuacja reformy? 

9.30 mgr lic. Joanna Łastowska (KUL) – Pobożność ludowa – między liturgią a folklorem 

9.45 ks. mgr lic. Marcin Sadowski (KUL) – Współczesne polskie zwyczaje roratnie  

w kontekście teologii Mszy „Rorate” 

10.00 ks. mgr Piotr Stefański (KUL) – Prefacja kluczem do zrozumienia kerygmatu  

w Wielkopostne niedziele w cyklu „A” 

10.15 dyskusja 

10.30 przerwa kawowa  

 

 Sesja II: filozofia (prowadzący: mgr lic. Krzysztof Szlanta) 

10.45 mgr Dorota Pliszka (PWT Bobolanum) – Relacja Kościół-Izrael: E. Przywara,  

A. Guggenheim i M. Levering czytają św. Tomasza 

11.00 dr Dawid Mielnik (KUL) – Filozoficzna apologia Tomasza z Akwinu na rzecz poprawności 

tradycyjnej formuły konsekracyjnej rytu rzymskiego  

11.15 mgr Bruno Sadok (KUL) – Symbolizm liczb u Jamblicha z Chalkis. Filozoficzno-teologiczna 

interpretacja początku liczb na podstawie traktatu Teologumeny arytmetyki 

11.30 ks. mgr lic. Marcin Falkowski (KUL) – Nauka i teologia – antagonizm czy symbioza? 

11.45 ks. mgr Kamil Duszek (KUL) –  Czas, przestrzeń, wieczność. Wspólny horyzont teologii i nauk 

przyrodniczych? 

12.00 dyskusja 

12.15 przerwa kawowa  

 

 Sesja III: teologia (prowadzący: ks. mgr Wojciech Komosa) 

12.30 ks. mgr Jakub Kuchta (KUL) – Teologiczne rozumienie ruchu pątniczego w Kościele 

12.45 mgr Anna Pędrak (KUL) – Zadośćuczynienie jako „naprawa” w soteriologii średniowiecza 

13.00 ks. mgr Krzysztof Krzaczek (KUL) – „Chrzest w Duchu Świętym” a sakramenty inicjacji 

chrześcijańskiej 

13.15 ks. mgr Jakub Olech (KUL) – Pascha Jezusa Chrystusa jako źródło Miłosierdzia 

13.30 mgr lic. Michał Klukowski (KUL) – Współczesne rozumienie luterańskiej zasady sola scriptura 

13.45 dyskusja 

 

14.00 przerwa obiadowa 

 

 

 



 Sesja IV: przepowiadanie (prowadzący: mgr lic. Michał Klukowski) 

15.00 ks. mgr lic. Remigiusz Malewicz (KUL) – „Zejść z kanapy”. Funkcja metafory w przepowiadaniu 

Bożego słowa 

15.15 ks. mgr Tomasz Wieczorek (KUL) – Homilia bardziej skuteczna. Głoszenie Słowa w wymiarze 

modeli homiletycznych 

15.30 ks. mgr Sylwester Brzozowski (KUL) – Pytanie jako narzędzie perswazji w przepowiadaniu 

homilijnym 

15.45 ks. mgr lic. Michał Orzoł (KUL) – „Plaga egipska polskiej ambony”. Moralizatorstwo  

w przepowiadaniu homilijnym i jego przyczyny 

16.00 mgr lic. Michał Zborowski (KUL) – Aby głoszenie Chrystusa nie było nieskuteczne –   

o zagrożeniach kerygmatu 

16.15 dyskusja 

WTOREK, 28 listopada 

 Sesja V: wychowanie (prowadzący: mgr Bruno Sadok) 

9.00 ks. mgr lic. Andrzej Jasnos (KUL) – Przedszkole katolickie – indoktrynacja czy wychowanie 

integralne – czyli o tożsamości katolickiej  

9.15 ks. mgr lic. Sebastian Mandrysz (KUL) – Rekolekcje szkolne – nowe prawo, nowe wyzwania 

9.30 ks. mgr Emil Szurma (KUL) – Kerygmatyczno-mistagogiczna formacja Akademii Młodzieżowej 

9.45 dr Damian Belina (KUL) – Matura z religii możliwa również w Polsce? 

10.00 mgr Joanna Pyszna (KUL) – Program wychowawczy realizowany w szkołach sióstr 

zmartwychwstanek 

10.15 dyskusja 

10.30 przerwa kawowa 
 

Sesja VI: w trosce o świat i społeczność (prowadzący: Urszula Tomasiak) 

10.45 kl. Jakub Bogacki (UAM) – XXI wiek – cywilizacja życia czy śmierci? 

11.00 mgr lic. Andrzej Kluczkowski (KUL) – Kompetencje ekologiczne internautów wyrazem ich troski  

o dobro wspólne 

11.15 ks. mgr Dariusz Konopko (KUL) – Współczesna potrzeba kierownictwa duchowego na podstawie 

„Dzienniczka” św. s. Faustyny Kowalskiej 

11.30 kl. Rafał Rozumowicz (UWM) – „Tu bije serce diecezji” –  rola seminarium „Hosianum” w Kościele 

warmińskim 

11.45 mgr Renata Laszko (UPJPII) – Cierpienie i choroba –  droga do świętości? Orędzia kierowane do 

chorych i przykład życia świętego Jana Pawła II 

12.00 dyskusja 

12.15 przerwa kawowa  
 

Sesja VII: sztuka i modlitwa (prowadzący: Monika Grzegrzółka) 

12.30 kl. Piotr Kuciński (UWM) – Czy Kościół może stać się salą koncertową, czyli o koncertach muzyki 

religijnej słów kilka 

12.45 kl. Szymon Wawrzyńczak (UWM) – Komu, kiedy i co wypada śpiewać? Muzyczne funkcje  

w liturgii w świetle najnowszych dokumentów kościelnych 

13.00 mgr Olga Weryha (KUL) – Formacja modlitewna we wspólnotach „Wiara i Światło” na przykładzie 

Wspólnoty św. Brata Alberta w Lublinie. Refleksje pedagoga 

13.15 mgr Izabela Durma (KUL) – Pojęcie wolności w utworze Zbigniewa Książka „Błogosławiony 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko” 

13.30 ks. dr Paweł Maciąg (KUL/ASP Katowice) – Teologiczne wątki w twórczości Antoniego Cygana 

13.45 dyskusja 

14.00  przerwa obiadowa 



 Sesja VIII: myśl wielkich postaci (prowadzący: Mikołaj Grzenkowitz) 

15.00  mgr lic. Grzegorz Szczecina (KUL) – Religijno-patriotyczne podstawy życia  

i działalności bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

15.15 mgr Olga Cieniuch (KUL) – Bł. ks. Ignacy Kłopotowski (1866-1931) – prekursor edukacji medialnej 

w Polsce 

15.30 mgr lic. Alena Androsik (KUL) – Ciągłość i zmienność w teologii według o. Leona Haroszki MIC 

15.45 mgr lic. Krzysztof Szlanta (KUL) – Dziewica i Matka. Josepha Ratzingera interpretacja dogmatu 

16.00 mgr lic. Sebastian Kostecki (KUL) – Eklezjotwórcza rola Dwunastu według Carla Marii Martiniego 

16.15 ks. mgr lic. Sebastian Musiał (UW) – Biskup Jan Paweł Woronicz w meandrach historii 

16.30 dyskusja 

16.45 podsumowanie i zakończenie konferencji 

 SPOTKANIE INTEGRACYJNE (ok. 17.30) 


