
Zakład Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach zaprasza na konferencję międzynarodową 

 

Stary czy nowy Kościół? Próba oceny po 50 latach „Lumen gentium” i „Gaudium et spes”  

w świetle kolejnych wypowiedzi Magisterium Kościoła, teologii, duszpasterstwa 

 

13-14 listopada 2014 

Wydział Teologiczny UŚ 

Katowice, ul. Jordana 19 

 

Opis projektu 

Przypadające rocznice 50-lecia opublikowania konstytucji Lumen gentium i Gaudium et 

spes skłaniają do pogłębionej refleksji nad rzeczywistością Soboru Watykańskiego II i jego roli w 

odnowieniu Kościoła. Nowe impulsy w teologii, nowe formy życia i wzrastania w Kościele poprzez 

wspólnoty i ruchy katolickie oraz wyraźne wezwanie Papieży do nowej ewangelizacji są ściśle 

powiązane z otwarciem, którego dokonał Sobór. 

Ostatnie 50 lat współczesnego Kościoła to okres blasków i cieni, nowości i kontynuacji, 

zwycięstw i porażek w teologii oraz w duszpasterstwie. Stąd różne oceny posoborowej drogi 

Kościoła. Dlatego warto pochylić się nad głębią nauczania Vaticanum II, stopniem jego recepcji 

oraz otwartymi kwestiami, które domagają się dalszego badania i dookreślania. 

Wobec tego konferencja skoncentrowana będzie wokół następujących zagadnień: 

1.  Historia – przykładowe zagadnienia: Ciągłość czy nowość? Vaticanum II w kontekście 

wcześniejszych soborów; Dobry czy zły? Stan Kościoła w przededniu Vaticanum II; Wygrany czy 

rozgrabiony? Stan Kościoła po Vaticanum II. 

2.  Doktryna – przykładowe zagadnienia: Śpiący olbrzym czy nieaktywny przedmiot? Realizowane i 

niepodjęte wyzwania Vaticanum II wobec zaangażowania i podmiotowości świeckich; Wikariusze 

papieża czy bracia apostołowie? Poziom realizacji nauki o sakramentalności i kolegialności 

episkopatu; Ten sam czy inny? Soborowe impulsy dla samorozumienia Kościoła oraz kształtu 

nauczania doktrynalnego. 

3.  Społeczeństwo – przykładowe zagadnienia: Stare czy nowe? Próba krytycznej oceny stanu 

świata; Relikt przeszłości czy stabilny fundament? Stan realizacji wskazań Vaticanum II wobec 

obecności Kościoła w świecie; Głos obrony czy wejście poza swój teren? Głos Kościoła w 

kwestiach społecznych. 

4. Duszpasterstwo – przykładowe zagadnienia: Nowinki czy tchnienie Ducha Świętego? Rozwój 

wspólnot w świetle wskazań Vaticanum II; Tradycja czy nowość? Soborowe impulsy dla 

współczesnej nowej ewangelizacji; W kościele czy na ulicy? Dogmatyczne i pastoralne odnowienie 

Kościoła w kontekście sposobów realizacji misji. 

 

Terminy 

20 września 2014  przyjmowanie zgłoszeń (na adres poczty elektronicznej podany poniżej) i 

propozycji referatów (tytuł + ½ A4 opisu)  

6 października 2014  potwierdzenie uczestnictwa ze strony sekretariatu  

10 października 2014 przekazanie programu konferencji 

 

Sekretariat / informacje 

ks. dr Przemysław Sawa, tel. 603992378, mail: xpsawa@gmail.com  

Opłata konferencyjna: 300 zł 

Opłata obejmuje publikację pokonferencyjną (złożenie artykułów do 31 grudnia 2014), bufet 

kawowy w trakcie konferencji. Do wniesienia na konto podane przez organizatorów po 

potwierdzeniu uczestnictwa we wrześniu. 

mailto:xpsawa@gmail.com

