Dzień Papieski 2013
w Diecezji Legnickiej
Sesja Naukowa „Dialog drogą Ewangelizacji”
Z okazji XIII Dnia Papieskiego Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej
wspólnie z Karkonoskim Stowarzyszeniem Edukacyjnym, zorganizowała
Sesję Naukową poświęconą Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II pod hasłem
„Dialog drogą ewangelizacji”. Sesja odbyła się w Jeleniej Górze, w gościnnych
progach Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego i parafii Św. Erazma
i Pankracego. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. koncelebrowaną w Bazylice
Mniejszej Świętych Erazma i Pankracego pod przewodnictwem ks. prof. dr
hab. Jana Klinkowskiego Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej. W
homilii ks. prof. dr hab. Jan Klinkowski nawiązując do tematu sesji
zaprezentował dialogi przedstawione na kartach Pisma Św. W Starym
Testamencie widzimy, że dialog Ewy z szatanem doprowadził do zła, które
zakończyło się wypędzeniem Adama i Ewy z raju. Natomiast dialog
Abrahama z Bogiem , prośby kierowane do Boga, czy nawrócenie się
mieszkańców Niniwy
prowadzą do zmiany Bożych planów. W Nowym
Testamencie jesteśmy świadkami dialogu Marii z Archaniołem Gabrielem
w scenie Zwiastowania, a także znamy dialog Piotra Apostoła z Jezusem.
W Sali byłego Kolegium Jezuickiego sesję naukową otworzył
ks. dr Mariusz Majewski Wiceprezes Karkonoskiego Stowarzyszenia
Edukacyjnego u Erazma i Pankracego, a następnie Jan Zimroz Prezes
Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej dokonał wprowadzenia do
tematyki sesji.
Gość sesji naukowej Pani Marzena Machałek Poseł RP, w krótkim
wystąpieniu przedstawiła cele i zadania parlamentarnego zespołu,
grupującego członków i sympatyków Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich i Ruchu Światło – Życie w Polsce w przeciwstawianiu się
nasilającej się w ostatnich latach ateizacji w naszym kraju. Pani poseł
między innymi mówiła o dialogu, którego nie może być bez prawdy, że
prawda pozbawiona miłości przynosi więcej krzywdy niż korzyści. Jak być
politykiem dialogu w parlamencie do którego weszły ugrupowania, które na
sztandarach mają walkę z Kościołem i chrześcijaństwem. Dzisiaj dialog jest
bardzo trudny w obliczu ataku na Kościół bardzo wielu mediów, powiedziała
pani poseł. Mamy świadomość, że dialog musi czemuś służyć, świadomość,
że do dialogu potrzeba świadectwa.
Dr Ewa Porada - Archidiecezjalny Doradca Życia Rodzinnego
z Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Katowickiej i pracownik

naukowy PWT we Wrocławiu w swoim wystąpieniu skoncentrowała się na
dialogu w rodzinie w kontekście przemian społeczno - kulturowych. Zwróciła
uwagę, że współczesne warunki życia zmieniają relacje w rodzinie
i możliwości dialogu. Ojcowie, matki dzieci coraz więcej czasu spędzają poza
rodziną, czy to pracując zawodowo, rozwijając swoje pasje i zainteresowania,
lub podejmując naukę i studia. Znaczącą rolę w rodzinie odgrywają media,
które zabierają czas rodzinie, uzależniają, a także są nośnikiem opinii
mających wpływ na relacje rodzinne. Dialog w rodzinie przebiega na trzech
płaszczyznach. Dialog z Bogiem poprzez modlitwę, czy uczestnictwo w
Eucharystii. Dialog z małżonkiem, który winien być dialogiem otwartym i
szczerym, bez pomijania spraw trudnych, oparty na prawdzie. Dialog z
dziećmi wymaga od rodziców czasu i zaangażowania i powinien być
prowadzony z pozycji rodzica, a nie kolegi czy kumpla. Wykład pani dr Ewy
Porada w całości jest publikowany na stronie www.ak.legnica.pl .
Ks. prof. dr hab. Bogusław Drożdż zaprezentował wykład „Dialog
społeczny na temat świętowania niedzieli”. Prelegent podkreślił na wstępie,
że dialog, dyskusję, czy debatę nie należy mylić z monologiem. Uczestnicy
debaty, przedstawiają swoje stanowiska, ale także z uwagą wysłuchują
innych racji. Nikt nie jest właścicielem prawdy. Człowiek powinien dążyć do
poznania prawdy. Godność człowieka reguluje poziom prawdy. Dlaczego
człowiek świętuje niedzielę? Dlatego, że człowiek jest istotą religijną,
społeczną. Czczenie Boga wymaga odpowiedniego czasu.
Stanisław Firszt Dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze
mówił o dialogu na poziomie lokalnej społeczności na przykładzie Regionu
Jeleniogórskiego. Przedstawił sytuację społeczną przed II wojną światową,
przypomniał powojenną wędrówkę ludów, kiedy na Dolnym Śląsku osiedlali
się repatrianci ze wschodnim ziem II Rzeczypospolitej, byłej Jugosławii
i Francji. Spotykały się tutaj różne kultury, tradycje, języki, religie. W takich
warunkach kształtował się dialog, który lepiej lub gorzej integrował
społeczność lokalną, a Kościół Powszechny zdobywał nowe doświadczenia.
Za sprawą nie tylko Boga, ale i ludzi dialog doprowadził do powstania nowej
jakości życia, nowych relacji międzyludzkich, nowej tożsamości w regionie.
Ks. prof. dr hab. Jan Klinkowski zaprezentował wykład poświęcony
dialogowi w życiu religijnym na przykładzie wspólnot chrześcijańskich
w Syrii. Przedstawił przykłady dialogu religijnego na terenach historycznej
Syrii, obejmujących obszar dzisiejszej Syrii, części Turcji aż po Eufrat i część
pustyni aż po Palestynę. Dialog kształtował się od starożytności do czasów
współczesnych, w czasach podbojów perskich, greckich i rzymskich. Grecy
podejmowali próby narzucenia kultury hellenistycznej. Zakładano miasta,
gdzie językiem urzędowym był język grecki, a prowincja posługiwała się
językiem aramejskim. W czasach rzymskich wódz Pompejusz potrafił

prowadzić dialog, jednak do momentu, kiedy to było korzystne dla Rzymu.
Czasy chrześcijańskie ok. 49 roku, są czasem tworzenia dyskusji, która
z czasem przechodzi w dialog. Rozważano, czy zachowywać przepisy Starego
Testamentu. W czasie tego dialogu wypracowywano kompromis, który stał
się drogą rozwoju Kościoła. Dialog w czasie soborów w Nicei, Efezie, czy
Chalcedonie przyczynił się do uporządkowania prawd wiary, ale niektóre
wspólnoty nie zaakceptowały wszystkich postanowień soborów. W ten sposób
powstały między innymi wspólnoty nestoriańska i koptyjska. Obecnie
społeczność islamska narzuciła swoje prawa. Dialog z islamem jest
wyjątkowo trudny z uwagi na różne odłamy i rozdrobnienie islamu. Ponadto
dużym utrudnieniem w prowadzeniu dialogu w Syrii są rozbieżne interesy
mocarstw światowych.
Podsumowania dokonał ks. dr Mariusz Majewski Wiceprezes
Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego. Mogliśmy usłyszeć piękną
zachętę do dialogu, do poszukiwania prawdy, do kroczenia drogą prawdy ku
miłości – podsumował sesję naukową ks. dr Mariusz Majewski.
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