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Zło w człowieku, Kościele i świecie 

według Ojców Kościoła 

 

 

Czwartek   (20 IX)   

9.00  Sesja przedpołudniowa  

Wprowadzenie 

- ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor (Katowice) – Nowe karty Ewangelii Judasza (referat)  

- p. dr hab. Agnes Bastit (Metz) – Jezus i Belzebub. Interpretacja Mt 12, 24-29 u Ojców 

Kościoła (referat) 

- ks. dr hab. Andrzej Uciecha (Katowice) – „Walka” Złego z „synami przymierza”  

w Kościele Perskim IV wieku na podstawie wybranych Mów Afrahata, perskiego Mędrca 

(referat) 

- p. dr Anna Zmorzanka (Lublin) – Antychryst – ostatni przeciwnik Chrystusa w przekazach 

Ireneusza i Hipolita (komunikat) 

- o. dr Polikarp Nowak OFM (Rzym) – „Rzucam się w objęcia śmierci”: samobójstwo czy  

męczeństwo? – Zagadnienie wyboru w obliczu zagrażającego zła na przykładzie wybranych 

dziewic chrześcijańskich (komunikat) 

Dyskusja  

 

11.30  Sesja przedpołudniowa – cd. 

- ks. dr hab. Leszek Misiarczyk, prof. UKSW (Warszawa) – Egzorcyzmy w starożytności 

chrześcijańskiej (referat) 

- ks. dr Arkadiusz Nocoń (Rzym) – Władza złych duchów nad człowiekiem według Jana  

Kasjana (referat) 

- o. dr hab. Mieczysław Celestyn Paczkowski OFM, prof. UMK (Toruń) – 

Wczesnochrześcijańska symbolika o charakterze ponerologicznym (komunikat) 

- ks. dr hab. Waldemar Turek (Rzym) – „Id non culpam, sed poenam esse iudicabam” 

(Wyznania 7,3,5). Niektóre wątpliwości i refleksje św. Augustyna analizującego źródło  

zła (komunikat) 

 

15.00  Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej  

Ks. prof. dr. hab. Wincentemu Myszorowi 

- laudacja (p. dr Stanisław Kalinkowski) 

 

 

Piątek (21IX)  

9.00 Sesja przedpołudniowa  

- ks. dr hab. Paweł Wygralak (Poznań) – Stosunek do magii w starożytności chrześcijańskiej  

(referat) 

- o. dr Bernard Marciniak OFM (Wronki) – Koncepcja grzechu pierworodnego  u Cyryla  

Aleksandryjskiego (referat) 



- ks. dr Krzysztof Sordyl (Bielsko-Biała) – Dramatyczna likwidacja pryscylianizmu  (referat) 

- ks. dr Józef Pochwat MS (Kraków) – Złe duchy – diabeł i demony na podstawie "Homilii  

o Księdze Psalmów" Orygenesa-Hieronima (komunikat) 

- p. dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL (Lublin) – Artyści 

wczesnochrześcijańscy wobec problemu zła (komunikat) 

Dyskusja 

 

11.30 Sesja przedpołudniowa – cd.: prezentacje doktorskie 

- p. dr Joanna Małocha (Kraków) – Trzy święte z Tesalonik. Dzieje kultu od starożytności do  

czasów współczesnych 

- o. dr Damian Mrugalski OP (Kraków) – Transcendencja Boga w aleksandryjskiej filozofii 

żydowskiej i chrześcijańskiej: Filon i Klemens 

- ks. dr Adam Tondera (Katowice) – Literacki obraz „świętego” pogańskiego w postaci 

Apoloniusza z Tiany i jego ocena ze strony chrześcijańskiej 

- p. dr Helena Karczewska (Warszawa) – Walka duchowa w życiu chrześcijanina. Studium  

filologiczno-patrystyczne dzieł św. Hilarego z Poitiers  

- ks. dr Grzegorz Wójcik (Rzeszów) – Kościół eschatyczny w „Enarrationes in Psalmos” 

św. Augustyna 

Podsumowanie obrad i ogłoszenia 

 


