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I. STUDENCI

Na nowy rok akademicki przyjęto 6 osób: ks. Krzysztofa Adamskiego, ks. Kazi-
mierza Dudzika, ks. Artura Karbowiaka, ks. Waldemara Miśkiewicza, p. Mar’yanę
Pravorską oraz p. Krzysztofa Wieczorka.

II. PRACE DYPLOMOWE

A. Prace doktorskie

W Instytucie Teologii Moralnej pod kierunkiem samodzielnych pracowników
naukowych sfinalizowano przewody doktorskie:

Pan mgr Adam Z a d r o g a na wniosek Komisji Rady Wydziału Teologii KUL
z dnia 27 listopada 2007 r. uzyskał doktorat z teologii moralnej na podstawie rozpra-
wy pt. Współczesne ujęcia etyki biznesu w Polsce. Próba oceny z perspektywy teolo-
gii moralnej (Lublin 2007, mps ss. 322). Publiczna rozprawa odbyła się 22 listopada
2007 r. Promotorem rozprawy był o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk, a recenzentami:
ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk (UKSW) i ks. dr hab. Jerzy Gocko, prof. KUL.

Celem rozprawy było dokonanie oceny współczesnych ujęć etyki biznesu w Pol-
sce z perspektywy teologicznomoralnej. Przeprowadzone analizy pozwoliły ustalić,
iż do wiodących ujęć formalnych (strukturalnych) polskiej etyki biznesu należy:
metaetyka biznesu, etyka biznesu ujmowana w ramach różnych odmian etyki norma-
tywnej (najczęściej wykorzystywana jest deontologia, utylitaryzm, etyka cnót i etyka
odpowiedzialności; zauważa się natomiast niemal całkowity brak odniesień do etyki
personalistycznej) oraz etyka biznesu uprawiana jako etologia (etyka opisowa) życia
gospodarczego. W ramach poszukiwania tożsamości etyki biznesu w Polsce ustalono
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również zasadnicze płaszczyzny „treściowego” jej uprawiania: mikroetyka biznesu
(etyka pracy i etyka zawodowa); mezoetyka biznesu (etyka na poziomie przedsiębior-
stwa); makroetyka biznesu (etyczne aspekty systemów ekonomicznych); etyka biznesu
w perspektywie globalnej. Podjęto także próbę teologicznomoralnej oceny owych
formalnych i treściowych ujęć etyki biznesu w Polsce. W świetle przeprowadzonej
refleksji podkreślono, iż poszanowanie godności każdej bez wyjątku osoby ludzkiej
winno być zasadniczym fundamentem i kluczowym kryterium wszelkich rozwiązań
szczegółowych w zakresie moralności gospodarczej. Udowodniono tym samym posta-
wioną w rozprawie tezę, iż tylko taka etyka, która podkreśla podmiotowość osoby
ludzkiej, a tym samym zakazuje sprowadzania człowieka do roli narzędzia w osiąga-
niu celów ekonomicznych, może stać na straży prawdziwego porządku moralnego.

Ks. mgr Yuriy S e n c h u k na wniosek Komisji Rady Wydziału Teologii KUL
z dnia 27 listopada 2007 r. uzyskał doktorat z teologii moralnej na podstawie rozpra-
wy pt. Chrześcijańska formacja moralna w świetle pism ks. Juliana Dzerowycza
(1871-1943) (Lublin 2007, mps ss. 255). Publiczna rozprawa odbyła się 26 listopada
2007 r. Promotorem rozprawy był bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba, a recenzenta-
mi: ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk (UAM Poznań) i ks. dr hab. Sławomir
Nowosad, prof. KUL.

Praca liczy trzy rozdziały. Pierwszy wprowadza w analizę pism Dzerowycza,
a także porusza problemy moralne ukraińskiego szkolnictwa i pracy wychowawczej
Kościoła. Drugi przedstawia system wychowania narodowego w pedagogicznej spuś-
ciźnie o. Juliana Dzerowycza, zasady i cele. Przedstawiono w nim także główne
instytucje zaangażowane w wychowanie chrześcijańskie: rodzinę, szkołę i Kościół.
Rozdział końcowy poświęcony został omówieniu środków formacji chrześcijańskiej.
Wśród nich zwrócono uwagę na modlitwę, sakramenty święte, a szczególnie sakra-
ment pokuty i Eucharystię. Ważnym elementem formacji chrześcijańskiej jest także
uczestnictwo w rekolekcjach, stowarzyszeniach maryjnych, spotkaniach skautowskich.

Ks. mgr Wojciech S u r m i a k na wniosek Komisji Rady Wydziału Teologii
KUL z dnia 18 grudnia 2007 r. uzyskał doktorat z teologii moralnej na podstawie
rozprawy pt. Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej.
Studium teologicznomoralne w świetle nauczania Jana Pawła II (Lublin 2007, mps
ss. 332). Publiczna rozprawa odbyła się 28 listopada 2007 r. Promotorem rozprawy
był o. dr hab. Andrzej Derdziuk, prof. KUL, a recenzentami: ks. dr hab. Alojzy
Drożdż, prof. UŚ (Katowice) i bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL.

Dysertacja zwraca uwagę na zagadnienie preferencyjnej opcji na rzecz ubogich
i jej związki z chrześcijańską cnotą miłości. Przedmiotem materialnym rozprawy jest
ukazanie preferencyjnej opcji na rzecz ubogich w perspektywie realizacji miłości
społecznej, która stanowi centralną wartość życia społecznego.

W rozprawie została w pierwszej kolejności przedstawiona szeroka perspektywa
papieskiego wezwania do preferencyjnej opcji na rzecz ubogich ze szczególnym
uwzględnieniem współczesnego fenomenu ubóstwa. Następnie ukazano biblijne i teo-
logiczne fundamenty miłości społecznej jako naczelnej wartości w kształtowaniu
życia społecznego „godnego człowieka”. W końcowej zaś części wskazano na prak-
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tyczne drogi realizacji preferencyjnej opcji na rzecz ubogich w życiu współczesnego
świata i wspólnoty Kościoła.

Pani mgr Halyna K l y m k o na wniosek Komisji Rady Wydziału Teologii KUL
z dnia 18 grudnia 2007 r. uzyskała doktorat z teologii moralnej na podstawie rozpra-
wy pt. Zadania Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie w dziedzinie pomocy oso-
bom dotkniętym problemem narkomanii (Lublin 2007, mps ss. 320). Publiczna rozpra-
wa odbyła się 12 grudnia 2007 r. Promotorem rozprawy był o. dr hab. Andrzej
Derdziuk, prof. KUL, a recenzentami: ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk (UKSW)
i ks. dr hab. Jerzy Gocko, prof. KUL.

Praca ma na celu ukazanie, w jaki sposób sytuacja w zakresie rozszerzania się
narkomanii na Ukrainie staje się wyzwaniem moralnym dla Kościoła greckokato-
lickiego i w jaki sposób Kościół ten może wypełnić dane mu przez Boga posłan-
nictwo na tej płaszczyźnie. Składa się ona z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy
opisuje rodzaje i działanie substancji psychoaktywnych. W rozdziale drugim są wy-
mienione przyczyny uzależnień oraz opisane mechanizmy patogenetyczne rozwoju
narkomanii i skutki uzależnień. Trzeci rozdział prezentuje zadania duszpasterskie
Kościoła. Rozdział czwarty jest poświęcony zadaniom Kościoła w dziedzinie pomocy
uzależnionym. Z kolei rozdział piąty podejmuje szczególne formy pracy duszpaster-
skiej z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych oraz prezentuje różne
grupy samopomocowe. Należy zaznaczyć, że duszpasterstwo narkomanów w Ukrainie
jest obecnie na etapie rozwoju i poszukiwania najbardziej adekwatnych, trwałych
metod i form działalności.

Pani mgr Marta L i z u t na wniosek Komisji Rady Wydziału Teologii KUL
z dnia 18 grudnia 2007 r. uzyskała doktorat z teologii moralnej na podstawie rozprawy
pt. Negocjacje jako droga rozwiązywania konfliktów społecznych. Studium teologicz-
nomoralne (Lublin 2007, mps ss. 239). Publiczna rozprawa odbyła się 17 grudnia
2007 r. Promotorem rozprawy był ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna, prof. KUL, a recen-
zentami: prof. dr hab. Krystyna Czuba (UKSW) i ks. dr hab. Jerzy Gocko, prof. KUL.

Rozprawa podejmuje zagadnienie moralnej oceny działań negocjacyjnych w kon-
tekście zaistniałych konfliktów społecznych. Najpierw dokonano opisu samej rzeczy-
wistości konfliktu społecznego, wskazano na negocjacje jako pewną możliwość rozwią-
zywania złożoności problemów społecznych oraz przeprowadzono analizę samego
pojęcia negocjacji i procesu negocjacyjnego, w tym mediacji rozumianych jako ne-
gocjacji wspomaganych. Ważnym elementem naukowych badań stała się także moralna
ocena tych zjawisk zarówno w ogólności, jak i w wielu kwestiach szczegółowych.
Przeprowadzone badania pokazały, że działania podejmowane w sytuacji konfliktów
społecznych powinny zmierzać do przezwyciężenia samego konfliktu oraz – co wydaje
się znacznie ważniejsze − do usunięcia przyczyn, które go wywołały. Poruszono także
zagadnienie osiągnięcia kompromisu, który pozwala na wyciszenie najbardziej palących
przejawów konfliktu, ale sam w sobie nie może jednak być traktowany jako rozwiąza-
nie ostateczne. Podjęty został również postulat respektowania etycznych zasad życia
społecznego przez wszystkich jego uczestników, w tym także negocjatorów pracujących
nad przezwyciężaniem konfliktów społecznych. Wydaje się, że ukształtowana dzięki
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nim postawa odpowiedzialności moralnej pozwoli na uniknięcie przynajmniej niektó-
rych sytuacji konfliktowych, jak też przygotuje na dojrzałe i sprawiedliwe uczestnictwo
w negocjacjach, w przypadku takiej konieczności.

Ks. mgr Wojciech W i ę c ł a w na wniosek Komisji Rady Wydziału Teologii
KUL z dnia 13 maja 2008 r. uzyskał doktorat z teologii moralnej na podstawie
rozprawy pt. Moralny wymiar posługi lekarskiej w III Rzeczypospolitej. Studium
teologicznomoralne (Lublin 2008, mps ss. 395). Publiczna rozprawa odbyła się
24 kwietnia 2008 r. Promotorem rozprawy był bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL,
a recenzentami: ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk (UKSW) i o. dr hab. Andrzej Der-
dziuk, prof. KUL.

Praca stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o kondycję polskiej etyki lekarskiej
i medycznej w dobie przemian ustrojowych. Autor rozprawy, zmierzając do ustalenia
aktualnego stanu etyki lekarskiej i medycznej, ukazuje wpływ zaistniałych po upadku
komunizmu kulturowych i etycznych przemian na postawy, poglądy i sposób wartoś-
ciowania polskich lekarzy. Wskazuje na przeszłe i współczesne źródła kryzysu moral-
nego w dziedzinie medycznej, zarówno te wynikające z uwarunkowań zewnętrznych:
organizacyjno-ekonomicznych, jak i stara się dotrzeć do wewnętrznych źródeł kryzy-
su, którymi są prądy umysłowe obecne w nurcie przemian społeczno-kulturowych.
Stara się także ukazać, iż postępujący w życiu społecznym i kulturze kryzys moralny,
brak wrażliwości na fundamentalne wartości ludzkie, szerzenie się mentalności prze-
ciwko życiu skutkuje rozejściem się etyki i medycyny oraz prowadzi do zmiany
tradycyjnego celu i zadań posługi medycznej. W końcowej części, odwołując się do
chrześcijańskiego spojrzenia na posługę medyczną pokazuje, iż jedynie personalis-
tyczne ujęcie stanowi lekarstwo na ocalenie głęboko humanistycznego charakteru
zawodu lekarza.

Ks. mgr Jan K u l i g na wniosek Komisji Rady Wydziału Teologii KUL z dnia
27 maja 2008 r. uzyskał doktorat z teologii moralnej na podstawie rozprawy pt. Po-
słannictwo twórców przekazu medialnego w świetle nauczania Jana Pawła II (Lublin
2008, mps ss. 317). Publiczna rozprawa odbyła się 15 maja 2008 r. Promotorem roz-
prawy był o. dr hab. Andrzej Derdziuk, prof. KUL, a recenzentami: ks. dr hab. An-
drzej Garbarz (Uniwersytet Rzeszowski) i ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna, prof. KUL.

Praca stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o posłannictwo twórców przekazu
medialnego w oparciu o nauczanie Jana Pawła II. Autor podkreśla, że media, będąc
narzędziami w ludzkich rękach, działają tak jak wykorzystuje je człowiek. Stara się
on ukazać odpowiedzialność, jaka związana jest z działalnością w świecie środków
społecznego przekazu, a także misję, jaką mają do zrealizowania twórcy przekazu.
Dzięki niej rozwijają się oni sami jako osoby, a także służą dobru ludzkości. Następ-
nie autor, odwołując się do chrześcijańskiej wizji komunikacji, wskazuje, że prawdzi-
wa komunikacja powinna być „dawaniem siebie w miłości” i powinna prowadzić do
tworzenia się wspólnoty. Stanie się tak wtedy, gdy twórcy odkryją właściwe podsta-
wy posłannictwa, które tkwią ostatecznie w godności człowieka i w Bożym wezwa-
niu do realizacji tej misji. Ważną rolę w tym odgrywają twórcy, właściciele, personel
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kierowniczy, krytycy i odbiorcy. Wszyscy oni powinni realizować swoje posłannic-
two przez promocję wartości: prawdy, dobra i piękna.

Ks. mgr Jacek U c h a n na wniosek Komisji Rady Wydziału Teologii KUL
z dnia 27 maja 2008 r. uzyskał doktorat z teologii moralnej na podstawie rozprawy
pt. Nauka Świadków Jehowy na temat małżeństwa i rodziny (Lublin 2008, mps
ss. 233). Publiczna rozprawa odbyła się 26 maja 2008 r. Promotorem rozprawy był
ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL, a recenzentami: ks. prof. dr hab. Paweł
Góralczyk (UKSW) i ks. prof. dr hab. Franciszek Greniuk (em. prof. KUL).

Dysertacja dotyczy problemu nauczania moralnego Świadków Jehowy o małżeństwie
i rodzinie. Składa się ona z pięciu rozdziałów. W pierwszym zostały przedstawione
podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji Świadków Jehowy: rys historyczny,
struktura administracyjna i główne szkolenia Świadków Jehowy, Pismo Święte i pisma
stałe, a także podstawowe wierzenia, rytuały oraz problem dialogu religijnego. W dru-
gim rozdziale została zawarta prezentacja obrazu Bogu i człowieka w doktrynie Świad-
ków Jehowy. Rozdział trzeci omawia takie zagadnienia, jak: boskie pochodzenie mał-
żeństwa, przygotowanie do małżeństwa, etyczny wymiar miłości małżeńskiej oraz
trwałość małżeństwa. W czwartym rozdziale opisany został prokreacyjny charakter
małżeństwa. Ostatni rozdział pracy został poświęcony wspólnocie rodzinnej. W świetle
nauczania Świadków Jehowy rodzina jawi się jako najstarsza instytucja na ziemi, która
pełni kluczową rolę w stabilności społeczeństwa i przyszłości pokoleń. Jej głównym
zadaniem jest przygotowywanie kolejnych świadków Jehowy.

Ks. mgr Tomasz P i c u r na wniosek Komisji Rady Wydziału Teologii KUL
z dnia 5 czerwca 2008 r. uzyskał doktorat z teologii moralnej na podstawie rozprawy
pt. Wierność prawdzie drogą ku pełni człowieczeństwa. Studium teologicznomoralne
w świetle nauczania Jana Pawła II (Lublin 2008, mps ss. 309). Publiczna rozprawa
odbyła się 29 maja 2008 r. Promotorem rozprawy był ks. dr hab. Sławomir Nowo-
sad, prof. KUL, a recenzentami: ks. dr hab. Jan Orzeszyna, prof. PAT i ks. dr hab.
Krzysztof Jeżyna, prof. KUL.

Przedmiotem materialnym rozprawy jest ukazanie znaczenia wierności prawdzie
w procesie autoformacji człowieka. Dysertacja ukazuje tę problematykę od strony
podmiotu działającego. Koncentruje się zatem wyłącznie na osobistym wysiłku czło-
wieka zmierzającym do poznania prawdy i konsekwentnego postępowania zgodnie z jej
wymogami. Składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym ukazano współczesną dys-
kusję filozoficzną dotyczącą zarówno prawdy, jak i człowieka oraz próbowano odpo-
wiedzieć na pytanie o źródło prawdy i jej istotne przymioty. W dalszej kolejności
podjęto kwestię poznania i przyjęcia prawdy przez człowieka, zwracając uwagę za-
równo na jego naturalne, jak i nadprzyrodzone możliwości poznawcze oraz akcentując
szczególną rolę, jaką w procesie przyswajania prawdy odgrywa sumienie. Ostatni,
trzeci rozdział uwydatnia znaczenie wierności wobec poznanej prawdy oraz ukazuje
kluczową dla osobowego rozwoju człowieka zależność między prawdą a wolnością.

Ks. mgr Grzegorz M i s z c z a k na wniosek Komisji Rady Wydziału Teologii
KUL z dnia 18 czerwca 2008 r. uzyskał doktorat z teologii moralnej na podstawie
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rozprawy pt. Wychowanie chrześcijańskie młodzieży w świetle nauczania Jana Paw-
ła II (Lublin 2008, mps ss. 263). Publiczna rozprawa odbyła się 12 czerwca 2008 r.
Promotorem rozprawy był o. dr hab. Andrzej Derdziuk, prof. KUL, a recenzentami:
ks. dr hab. Jacek Bramorski (WSD Gdańsk-Oliwa) i ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna,
prof. KUL.

Autor w rozprawie opisuje myśl Jana Pawła II dotyczącą wychowania młodzieży,
odwołując się nie tylko do jej aspektów teologicznych i duszpasterskich, ale także
do wymiaru aksjologiczno-antropologicznego oraz zwraca uwagę na aktualne wyzwa-
nia społeczno-kulturowe stanowiące kontekst dla przesłania moralnego w tym zakre-
sie. Punktem wyjścia dla naukowych badań stała się papieska analiza godności osoby
ludzkiej w aspekcie teologicznym, która znajduje swe odzwierciedlenie w antropolo-
gicznym ukierunkowaniu koncepcji wychowania w ujęciu najpierw Karola Wojtyły,
a następnie Jana Pawła II. W rozdziale drugim omówiono istotę i cele wychowania
jako procesu ciągłego. Trzeci z kolei poświęcony jest analizie uwarunkowań procesu
wychowania młodzieży. Ostatni rozdział stanowi próbę ukazania i uzasadnienia
aktualności papieskiej wizji wychowania młodzieży.

Ks. mgr Sławomir A u g u s t y n o w i c z na wniosek Komisji Rady Wydzia-
łu Teologii KUL z dnia 25 czerwca 2008 r. uzyskał doktorat z teologii moralnej na
podstawie rozprawy pt. Podstawowe imperatywy moralne nowej ewangelizacji
w świetle nauczania Papieża Jana Pawła II skierowanego do młodzieży (Lublin 2008,
mps ss. 219). Publiczna rozprawa odbyła się 19 czerwca 2008 r. Promotorem rozpra-
wy był bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba, a recenzentami: ks prof. dr hab. Piotr
Nitecki (PWT Wrocław) i ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL.

Praca ukazuje podstawowe imperatywy moralne nowej ewangelizacji w świetle
nauczania Jana Pawła II skierowanego do młodzieży. W rozdziale pierwszym okreś-
lono zagrożenia, które przeszkadzają w odpowiednim kształtowaniu relacji człowieka
ze Stwórcą. Rozdział drugi poruszył temat wiary, która staje się zaczynem dzieła
nowej ewangelizacji. W rozdziale trzecim autor zauważył, że w centrum Ewangelii
zawsze znajduje się fundamentalna prawda o nawróceniu, które obejmuje dwa aspek-
ty: negatywny, czyli wyzwolenie od grzechu oraz pozytywny, to znaczy wybór dobra
wyrażonego w wartościach etycznych zawartych w prawie naturalnym. W rozdziale
czwartym została przedstawiona miłość, jako fundamentalna zasada życia chrześcijań-
skiego, która staje się podstawową opcją życia człowieka i najważniejszym jego
zadaniem.

P. mgr Jan Robert K o b y ł e c k i na wniosek Komisji Rady Wydziału Teolo-
gii KUL z dnia 30 września 2008 r. uzyskał doktorat z teologii moralnej na podsta-
wie rozprawy pt. Katolicka wizja małżeństwa i rodziny w nauczaniu Arcybiskupa
Fultona J. Sheena (1895-1979) (Lublin 2008, mps ss. 393). Publiczna rozprawa
odbyła się 26 września 2008 r. Promotorem rozprawy był ks. dr hab. Sławomir
Nowosad, prof. KUL, a recenzentami: ks. dr hab. Andrzej Garbarz (Uniwersytet
Rzeszowski) i o. dr hab. Andrzej Derdziuk, prof. KUL.

Autor, podejmując badania nad nauczaniem abpa Sheena, próbował znaleźć odpo-
wiedź na pytanie o katolicką wizję małżeństwa i rodziny, wskazać aktualny stan
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małżeństwa i rodziny oraz zwrócić uwagę na źródło pojawiających się trudności
w życiu małżeńskim. Ważna część jego nauczania skupia się na moralnych i pasto-
ralnych wskazówkach dotyczących życia małżeńskiego. Wydaje się, że spojrzenie
abpa Sheena ciągle zachowuje swoją aktualność, a zaproponowane przez niego drogi
i sposoby pokonywania kryzysów małżeńskich i rodzinnych ciągle zachowują swoją
żywotność.

B. Prace magisterskie

Pod kierunkiem o. dra hab. Andrzeja D e r d z i u k a, prof. KUL:
Ks. Mikalai Tsikhanovich − Moralne aspekty uzależnień od substancji psycho-

aktywnych w świetle publikacji w ramach serii „Uzależnienia. Fakty i mity”.
Piotr Pitak − Moralne aspekty resocjalizacji.
Łukasz Lewczuk OFMCap − Wychowawczy aspekt sportu w świetle wydawnictwa

SALOS RP (Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej).
Paweł Sierotko OFMCap − Moralne aspekty leczenia osób uzależnionych od

narkotyków.
Ks. Michał Skubis − Duszpasterskie powołanie prezbitera w świetle publikacji

czasopisma „Homo Dei” w latach 1985-2005.
Ks. Dariusz Lipski − Ojciec Benignus Jan Sosnowski OFMCap – Apostoł trzeź-

wości.
Ks. Ryszard Bordzań − Wpływ „muzyki chrześcijańskiej” na formację postaw

moralnych młodzieży. Studium na podstawie magazynu muzycznego „Ruah”.
Ks. Mariusz Pastuszak − Postawa świętego Alberta Chmielowskiego w pismach

Jana Pawła II.
S. Magdalena Topolska − Radość chrześcijańska. Studium teologicznomoralne.
S. Anna Piętak − Życie konsekrowane w duchowości dominikańskiej.
Małgorzata Daczka − Świadczenie chrześcijańskiej miłości w świetle encykliki

Benedykta XVI Deus caritas est.

Pod kierunkiem ks. dra hab. Jerzego G o c k i, prof. KUL:
Nekeruy Galyna − Wezwanie do czystości w świetle nauczania Kościoła i wybra-

nej literatury teologicznej.
Puchacz Jolanta − Kapłaństwo jako wezwanie do ojcostwa duchowego w świetle

nauczania Jana Pawła II.
Skowrońska Anna − Wizja miłości małżeńskiej w książce Miłość i odpowiedzial-

ność Karola Wojtyły.
Stopyra Lucyna − Ochrona środowiska jako obowiązek moralny w świetle Kom-

pendium Nauki Społecznej Kościoła.
Adamczyk Kamila − Modlitwa jako źródło życia chrześcijańskiego w ujęciu

Sergio Bastianela.
Dziadosz Monika − Zbawczy sens cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II.
Turbak Katarzyna − Kondycja człowieka w procesie globalizacji w świetle poso-

borowego nauczania Kościoła.
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Zawada Magdalena − Integralny charakter miłości małżeńskiej w świetle posobo-
rowego nauczania Kościoła.

Pod kierunkiem ks. dra hab. Krzysztofa J e ż y n y, prof. KUL:
Boguszewska B. – Zasady czworoboku Janowego w twórczości Aleksandra Sołże-

nicyna. Studium teologicznomoralne.
Broshchak A. – Ruch charyzmatyczny jako narzędzie nowej ewangelizacji.
Chmiel B. – Koncepcja miłości bliźniego Ericha Fromma w świetle posoborowego

nauczania Kościoła.
Dilai O. – „Communio personarum” jako wzór wspólnoty rodzinnej w świetle

literatury ukraińskiej.
Hula H. – Tożsamość kobiety i jej powołanie w społeczeństwie początku XXI w.
Ivonko T. – Modlitwa w życiu chrześcijańskim na podstawie współczesnej

ukraińskojęzycznej literatury teologicznej.
Khrystynych L. – Wizja miłości we współczesnej literaturze teologiczno-psycholo-

gicznej.
Kołtyś M. – Godność człowieka fundamentem wartości pracy ludzkiej w świetle

posoborowego nauczania Kościoła.
Melymuka A. – Destruktywny wpływ alkoholizmu na życie współczesnej rodziny

ukraińskiej.
Popek M. – Małżeństwo drogą realizacji miłości oblubieńczej w świetle nauczania

Jana Pawła II.
Shchipanska O. – Wspólnota zakonna Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

– drogą rozwoju integralnego.
Śleziak M. – Świadome i odpowiedzialne ojcostwo jako droga do świętości

w nauczaniu sługi Bożego Jana Pawła II.
Tomkiv M. – „Technologie reprodukcyjne” jako problem bioetyczny.
Tumanovska V. – „Formacja serca” do miłości w encyklice Benedykta XVI Deus

Caritas est.
Uhorych M. – Moralne aspekty gier komputerowych w świetle współczesnego

nauczania Kościoła.
Zhmut I. – Miejsce dziecka we współczesnej rodzinie ukraińskiej.

Pod kierunkiem ks. dra Piotra H. K i e n i e w i c z a:
Rybka Ewa − Moralna ocena zapłodnienia wspomaganego w świetle nauczania

Kościoła.

Pod kierunkiem ks. dra hab. Sławomira N o w o s a d a, prof. KUL:
Kawalec E. – Przejawy permisywizmu moralnego w wybranych czasopismach dla

młodzieży w latach 2000-2007.
Kisiewicz D. – Kierownictwo duchowe w ujęciu ks. Stanisława Mojka.
Kowalczyk A. – Problematyka religijno-moralna w wybranych spektaklach Teatru

ITP.
Kviatsinski A. – Godność i powołanie człowieka w świetle pism i wypowiedzi

o. Aleksandra Mienia (1935-1990).
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Medveckis I. – Wizja życia kapłańskiego według księdza Viktora Pentjussa MIC
(1915-2007).

Młodzikowski M. – Prawno-etyczne aspekty eutanazji w świetle dokumentów
roboczych międzynarodowego projektu JAFARE.

Pietrzak A. – Dobro i zło w „Opowieściach z Narnii” C. S. Lewisa.
Świderski P. – Moralny wymiar problemów alkoholowych w świetle publikacji

na łamach periodyku „Alkohol a Zdrowie” w latach 1992-2005.

Pod kierunkiem ks. dra Mariana P o k r y w k i:
Górecka B. − Wychowanie do integralnej wizji płciowości w polskich publi-

kacjach teologicznomoralnych w latach 1994-2005.
Komajda U. − Wezwanie do formacji sumienia w świetle przemówień Jana Paw-

ła II podczas pielgrzymek do Polski.
Przysiadła J. − Rola modlitwy w życiu rodzinnym w świetle nauczania Jana

Pawła II w latach 1994-2005.
s. Szymuś M. − Problematyka obrony życia w „Studiach nad Rodziną” w latach

1998-2006.
Podkowińska A. − Prawda jako fundament komunikacji społecznej w świetle

polskich publikacji teologicznomoralnych w latach 1992-2007.

Pod kierunkiem ks. dra Tadeusza Z a d y k o w i c z a:
Konrad Zalewski − Kapłaństwo służebne jako szczególne powołanie chrześcijań-

skie w ujęciu ks. Stanisława Mojka (1949-2004).
Stanisław Książek − Wezwanie do odpowiedzialnego kształtowania wolności

w świetle nauczania Jana Pawła II do młodzieży.
Iwona Mich − Chrześcijańskie rozumienie cierpienia w życiu i publikacjach Księ-

dza Janusza Nagórnego.
Rafał Ufniarz − Świadectwo życia jako wyraz odpowiedzialności świeckich za

Kościół w świetle nauczania Jana Pawła II.
Kamil Wrona − Wezwanie do odkrywania tożsamości mężczyzny we współczes-

nym świecie. Studium teologicznomoralne na przykładzie literatury psychologicznej.

III. Z ŻYCIA INSTYTUTU

Pracami Instytutu w okresie sprawozdawczym kierował ks. dr hab. Krzysztof
Jeżyna, prof. KUL. Ks. dr Tadeusz Zadykowicz pełnił funkcję sekretarza Instytutu.
Ponadto ks. dr hab. J. Gocko, prof. KUL był odpowiedzialny za zeszyt teologiczno-
moralny RT i za kontakty z TN KUL; o. dr hab. A. Derdziuk, prof. KUL był odpo-
wiedzialny za kontakty z KBN. Opiekę nad zakładami pełnili: ks. dr hab. Jerzy
Gocko, prof. KUL oraz ks. dr Wojciech Rzepa. Za gablotę Instytutu odpowiedzialny
był ks. dr Wojciech Rzepa.

Ks. Wojciech Rzepa od 15 lutego 2008 r. został awansowany na stanowisko
adiunkta Katedry Teologii Moralnej Ogólnej.

Ks. dr Waldemar Olech zakończył pracę na KUL z dniem 30 września 2008 r.
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Z dniem 1 października 2007 r. zajęcia zlecone w Instytucie podjął mgr lic.
Adam Zadroga.

Pracownicy Instytutu prowadzili swoje zajęcia dydaktyczne według programu
przyjętego przez Radę Wydziału i zatwierdzonego przez Senat Akademicki KUL.
Pracownicy Instytutu odbywali również zajęcia w Punkcie Konsultacyjnym Wydziału
Teologii we Lwowie (Ukraina). W drugim semestrze ks. dr P. H. Kieniewicz przeby-
wał na urlopie habilitacyjnym.

Pracownicy Instytutu prowadzili ponadto wykłady:
O. A. Derdziuk: wykład: „Teologia życia konsekrowanego” WSD OFM Cap.

Lublin, rok I (1 g. tyg. w I sem.); wykład: „Spowiednictwo” WSD Marianie, rok VI
(1. g. tyg. w I sem.).

Ks. J. Gocko: seminarium magisterskie z teologii moralnej i katolickiej nauki
społecznej w WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie (2 godz. w tyg.); wy-
kład z katolickiej nauki społecznej w WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie
(1 godz. w tyg.).

Ks. K. Jeżyna: „Teologia moralna – Sakramentologia moralna” (wykład) na
Studium Licencjacko-doktoranckim Filii Wydziału Teologii KUL we Lwowie (10
godz.); „Personalistyczna koncepcja płciowości”. Studium Życia Rodzinnego. Archi-
diecezja Lubelska (4 godz.).

Ks. P. H. Kieniewicz: wykłady z teologii moralnej życia i zdrowia w WSD
Księży Marianów, 2 godz./tyg. (I sem.); ćwiczenia z teologii moralnej szczegółowej;
WSD Księży Marianów, 1 godz./tyg. (I sem.).

Ks. K. Kwiatkowski: wykład „Moralność życia społecznego” w Instytucie Nauk
Religijnych Diecezji Kamieniecko-Podolskiej (Ukraina) – 11 godz.

Ks. S. Nowosad: wykład: „Teologia moralna ogólna”; WSD Księży Marianów;
dwa semestry (2 g. tyg.); wykład: „Etyka ogólna i etyka biznesu”; Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna w Zamościu; dwa semestry (25 g. w semestrze).

Ks. W. Rzepa: Wykład: „Etyka”; UKSW, Wydział Teologiczny – jednolite studia
magisterskie w trybie niestacjonarnym (15 godz.); wykład: „Teologia moralna funda-
mentalna”, UKSW, Wydział Teologiczny – jednolite studia magisterskie w trybie
niestacjonarnym (15 godz.); wykład: „Katolicka nauka społeczna”, UKSW, Wydział
Teologiczny – jednolite studia magisterskie w trybie niestacjonarnym (15 godz.).

Ks. T. Zadykowicz: wykłady w WSD w Białymstoku: teologia moralna szcze-
gółowa (rok IV, 2 godz. w tyg. i rok V, 2 godz. w tyg.); ćwiczenia z teologii moral-
nej szczegółowej (1 godz. w tyg.); wykład z teologii moralnej szczegółowej na Pa-
pieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie − Sekcja św. Jana Chrzciciela. Stu-
dium Teologii w Białymstoku (I i II sem. 60 godz.); seminarium magisterskie na
Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie − Sekcja św. Jana Chrzciciela.
Studium Teologii w Białymstoku; seminarium magisterskie z teologii moralnej
w WSD w Białymstoku.

Dr Adam Zadroga: wykład „Etyka”, Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Wła-
dysława Jagiełły; studia zaoczne (kierunek: Zdrowie publiczne); 20 godz.

Pracownicy Instytutu byli członkami komisji egzaminów licencjackich – 3.06.
2008: o. A. Derdziuk, ks. J. Gocko, ks. K. Jeżyna, ks. S. Nowosad, ks. M. Pokryw-
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ka, ks. T. Zadykowicz. Wzięli także udział w egzaminach wstępnych na Wydział
Teologii KUL: o. A. Derdziuk; ks. K. Jeżyna; ks. W. Rzepa; ks. T. Zadykowicz.
Ks. K. Jeżyna, ks. M. Pokrywka, ks. T. Zadykowicz prowadzili konsultacje dla
eksternistów oraz seminaria magisterskie dla eksternistów: o. A. Derdziuk.

Instytut Teologii Moralnej był organizatorem lub głównym współorganizatorem
pięciu sympozjów i seminariów naukowych:

Sympozjum zorganizowane przez Instytut Teologii Moralnej: Ksiądz Profesor
Janusz Nagórny – teolog moralista (1950-2006). Sympozjum organizowane przez
Instytut Teologii Moralnej KUL w I-szą rocznicę śmierci Ks. Prof. J. Nagórnego
(KUL Lublin, 19.10.2007 r.). Uczestniczyli wszyscy pracownicy Instytutu. Referaty
wygłosili: o. A. Derdziuk – Osoba Ks. Prof. dr hab. Janusza Nagórnego na tle
odnowy teologii moralnej; ks. M. Pokrywka – Wokół współczesnego sporu o człowie-
ka; ks. K. Jeżyna – Personalistyczny charakter moralności chrześcijańskiej;
ks. S. Nowosad – Teologia moralna ekumeniczna; ks. J. Gocko – Teologia moralna
społeczna ks. prof. Janusza Nagórnego na tle społecznej reorientacji teologii moral-
nej po Soborze Watykańskim II; ks. P. H. Kieniewicz – Teologia życia (Bioetyka).

Wykład bpa Andreasa Launa (Salzburg-Austria) (15.04.2008).
Wykład otwarty: Island of Saints and Scholars? The Catholic Church in Modern

Ireland (Biskup z Belafstu Donal McKeown) (14.05.2008).
Wykład otwarty: The Irish Family in Transformation (Biskup z Belafstu Donal

McKeown) (15.05.2008).
Wszyscy członkowie Instytutu wzięli udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Nauko-

wym Stowarzyszenia Teologów Moralistów w Warszawie: Moralne aspekty programu
obrony rodziny polskiej. Referat wygłosił bp J. Wróbel: Czy obronimy katolicką
naukę o antykoncepcji? Refleksje nad aktualnością encykliki «Humanae vitae” (25.07.
1968) w czterdziestą rocznicę jej ogłoszenia”.

Pracownicy Instytutu wygłosili referaty i uczestniczyli w następujących sym-
pozjach:

O. A. Derdziuk: Spotkanie formacyjne Księży Saletynów. Zakopane 6.11.2007.
Wykład: Posłuszeństwo przełożonych; Szkoła spowiedników. Lublin 17.11.2007.
Wykład: Grzech i żal za grzechy; Sympozjum INOR. 28.11.2007. Referat: Wycho-
wawcza rola rodziny w rozpoznawaniu powołania; Conference of Catholic Theolo-
gical Institutions. The Means of Action of University Theology in our Changing
Societies (Paryż, 28-30.01.2008); Szkoła spowiedników (Skomielna Czarna, 6.03.
2008). Wykład: Uwarunkowania żalu za grzechy.; Sympozjum Szkotystyczne (KUL
8-10.04.2008). Referat. Wolność człowieka wobec prawa; Sympozjum Instytutu Mu-
zykologii (28.05.2008). Otwarcie sympozjum; Nadanie doktoratu honoris causa Wan-
dzie Półtawskiej (9.06.2008). Laudacja: W służbie ewangelii życia; Audycja w Radio
Lublin (21.05.2008): Wanda Półtawska; Audycja w Radio eR. Lublin (26.05.2008):
Doktorat honoris causa Wandy Półtawskiej; Wywiad do Radia Watykańskiego: Dok-
torat h.c. Wandy Półtawskiej.

Ks. J. Gocko: Wykład Inauguracyjny w Wyższym Seminarium Duchownym
Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi pt. Społeczny wymiar wychowania do wiary.
Próba syntezy na kanwie dokumentów Kapituł Generalnych Salezjanów okresu poso-
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borowego oraz nauczania społecznego Kościoła (Łódź, 6.10.2007); Organizacja
międzynarodowego sympozjum pt. „100-lecie pracy Salezjanów w Przemyślu” (Prze-
myśl, 27.10.2007); Udział w dyskusji panelowej pt. „Powołanie jako wyzwanie i jako
spełnienie” w ramach XXVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy (Byd-
goszcz, 15.11.2007); Wykład: Encykliki społeczne kamieniem milowym nauki społecz-
nej Kościoła, Nowa Huta, 10.12.2007; Wykład: Jana Pawła II wizja zjednoczonej
Europy. Tomaszów Lubelski, 26.01.2008.

Ks. K. Jeżyna: XV Sympozjum Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa
Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Kazimierz Dolny, 4-6.10.2007). Wykład: Pod-
stawowe zasady etyczne w interwencjach medycznych; Towarzystwo Gimnastyczne
Sokół w Lublinie (Lublin, 18.10.2007; 13.12.2007). Wykłady z teologii moralnej
ogólnej; Liceum Ogólnokształcące im. I. Paderewskiego (Lublin, 10.10.2007). Refe-
rat: Moralne aspekty kary śmierci; Duszpasterstwo Pracowników Nauki m. Lublina
(14.10.2007). Referat: Jan Paweł II – Papież nadziei; Rotary Club Lublin – Stare
Miasto (6.03.2008). Wykład: Dylematy sumienia w życiu zawodowym; Lublin – Radio
eR (7 spotkań − 1 raz w miesiącu). Cykl wykładów: Sakramentologia moralna.

Ks. P. H. Kieniewicz: Problemy etyczne nefrologii (Kraków, 6.12.2007). Udział
w dyskusji; „Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań bioetycznych” (Częstochowa,
12.01.2008). Wykład: Meandry współczesnej transplantologii; Tydzień Kultury Chrze-
ścijańskiej (Zamość, 4.11.2007). Wykład: Małżeństwo prawdziwie chrześcijańskie;
Znaczenie edukacji świeckich w dzisiejszym Kościele w Polsce (Lublin, 1.12.2007).
Wykład dla członków Mariańskiego Komitetu Gospodarczego; Prowadzenie cyklu
audycji „Wszystko o rodzinie” na antenie Archidiecezjalnej Rozgłośni Radia eR 87,9
FM (1,5 h co tydzień); Felieton na antenie Archidiecezjalnej Rozgłośni Radia eR
87,9 FM (co tydzień); Udział w programach telewizyjnych: „Między niebem a zie-
mią” TVP-1 (3 razy); „Skalpel i dusza” religia.tv (2 razy); „Między sklepami” re-
ligia.tv (2 razy); „Dziedzictwo” TVP-3 Lublin (3 razy); „Panorama lubelska” TVP-3
Lublin (6 razy).

Ks. K. Kwiatkowski: Współorganizator spotkania Polskiej Rady Duszpasterskiej
Europy Zachodniej przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji w Rzymie
(Dom Polski, via Cassia 1200) w dniach 16-18 listopada 2007; Konferencja Rodzina
jako środowisko wychowania religijnego wygłoszona podczas Ogólnodiecezjalnego
Spotkania Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej w Wąwolnicy 12 maja 2008.

Ks. S. Nowosad: Forum on German-Polish Research Co-operation (Lipsk, Niem-
cy, 21-22.04.2008); Spotkanie dyskusyjne Uniwersyteckiej Komisji Programów Mię-
dzynarodowych (Kazimierz Dolny, 5.06.2008). Referat: KUL na tle XX-wiecznej
historii Polski; Pobyt naukowy jako visiting scholar na Katolickim Uniwersytecie
w Leuven, Belgia, 20 stycznia – 20 lutego 2008 r.; Seria konferencji dla kapelanów
Ordynariatu Polowego w Polsce, Częstochowa, 25-28 września 2007 r.; Wywiad dla
Radia Watykańskiego (Sekcja Polska) na temat Międzynarodowej Konferencji Inter-
national Federation of Catholic Universities pt. The Catholic University: Challenges
of Yesterday and Today. Building the Future (Lizbona, Portugalia, 14-17 listopada
2007 r.) – 13 listopada 2007 r.
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Ks. M. Pokrywka: Sympozjum „Rodzina kolebką powołań” (Zamość, 13.10.
2007). Referat: Małżeństwo i rodzina wobec wyzwań współczesności.

Ks. W. Rzepa: Audycje radiowe w Radio eR: Wspomnienia o ks. prof. Januszu
Nagórnym, Dekalog dla dzisiejszego świata; XVI Liceum Profilowane dla Młodzieży
Niesłyszącej i Słabo Słyszącej (Lublin, 06.03.2008). Referat i dyskusja: Poznawać
istotę męskości i kobiecości; Stowarzyszenie KoLiber (Lublin, 9.04.2008). Referat
i dyskusja: Kościół w świecie liberalizmu. Poszukiwania czy obecność?; Stowarzysze-
nie KoLiber (Lublin, 5.06.2008). Referat: Liberalna miłość bliźniego? Co na to
Chrystus?

Bp J. Wróbel: „A New Humanism for Europe. The Role of Universities. Euro-
pean Meeting of University Professors an the Occasion of the 50th Anniversary of
the Treaties of Rome (1957-2007)”. Rzym 21-24.06.2007. Udział dyskusji; Dusz-
pasterskie Wykłady Akademickie: „Wrażliwe sumienie wobec nowych wyzwań dusz-
pasterskich” (Lublin-KUL 29-30.08.2007). Referat: Duszpasterstwo w diasporze;
Jednorazowy wykład dla osób interesujących się Kościołem Katolickim: „Katolisen
moraaliopetuksen lähtökohdat”: Wprowadzenie do katolickiej teologii moralnej (Hel-
sinki, 04.02.2008).

Ks. T. Zadykowicz: Narzeczeni są wśród nas. Dzień Patronalny Instytutu Nauk
o Rodzinie KUL (KUL Lublin, 17.04.2008 r.); Kościół marzeń? O reformie Kościoła
w Polsce. XL Tydzień Eklezjologiczny (KUL Lublin, 21-23.04.2008 r.).

A. Zadroga: Konferencja naukowa „Etyka w życiu gospodarczym” (Łódź, Salez-
jańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania 15-16.05.2008). Referat: Metody
ujmowania etyki biznesu w Polsce.

Pracownicy Instytutu w okresie sprawozdawczym pełnią następujące funkcje
pozaetatowe na Uczelni:

O. A. Derdziuk jest prodziekanem Wydziału Teologii KUL, przewodniczącym
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej oraz Kuratorem Akademickiego Koła Harcerzy
„Żywioły”; Ks. J. Gocko jest kuratorem Akademickiego Związku Sportowego
w KUL, członkiem Senackiej i Wydziałowej Komisji Wydawniczej oraz sekretarzem
Komitetu Redakcyjnego „Roczników Teologicznych” zeszyt 3 – teologia moralna;
Ks. K. Jeżyna jest redaktorem naczelnym Komitetu Redakcyjnego „Roczników
Teologicznych” zeszyt 3 – teologia moralna; Ks. P. H. Kieniewicz jest sekretarzem
Rady Wydziału oraz kuratorem Samorządu Studentów WT; Ks. S. Nowosad jest
pełnomocnikiem Rektora KUL ds. Strategii Lizbońskiej, 15 maja 2008 r. wybrany
na prorektora KUL; Ks. W. Rzepa jest Sekretarzem Rady WT oraz opiekunem
studentów roku II kursu B Teologii; Ks. T. Zadykowicz jest sekretarzem Instytutu
Teologii Moralnej, opiekunem V Roku INoR oraz członkiem Odwoławczej Komisji
Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów.

Poza Uczelnią pracownicy Instytutu pełnią następujące funkcje:
O. A. Derdziuk: Cenzor ksiąg kościelnych w Warszawskiej Prowincji Kapucynów;
Członek Prowincjalnego Komitetu Wydawniczego; Egzaminator egzaminów jurysdyk-
cyjnych dla młodych kapłanów w Prowincji Warszawskiej w zakresie teologii moral-
nej; Spowiednik i konferencjonista sióstr zakonnych. Ks. J. Gocko: Sekretarz Redak-
cji rocznika naukowego „Seminare”; Członek Rady Naukowej „Myśl Społeczna



260 INFORMACJE I SPRAWOZDANIA

i Polityczna”; Wiceprzewodniczący Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego.
Ks. K. Jeżyna: Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego; Członek Towarzys-
twa Naukowego Franciszka Salezego; Członek Komisji Bioetycznej przy Lubelskich
Izbach Lekarskich; Diecezjalny Duszpasterz Duszpasterstwa Pracowników Nauki
m. Lublina. Ks. P. H. Kieniewicz: Cenzor książek (z ramienia Zgromadzenia Księży
Marianów); Członek Rady Programowej Wydawnictwa Księży Marianów; Rektor
Mariańskiego Domu Studiów; Sekretarz Kapituły Prowincjalnej Prowincji Polskiej.
Ks. K. Kwiatkowski: Ojciec duchowny w Metropolitalnym Seminarium Duchownym
w Lublinie; Osobisty sekretarz Biskupa Ryszarda Karpińskiego – Delegata Konferen-
cji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji (do 22 marca 2008). Ks. S. No-
wosad: Przewodniczący Sekcji Teologii i Filozofii (H01B) w Zespole Nauk Huma-
nistycznych ds. Badań Naukowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Warszawa; Członek korespondent Lubelskiego Towarzystwa Naukowego; Członek
International Institute for Hermeneutics, Toronto, Kanada; Członek Zarządu Stowa-
rzyszenia Teologów Moralistów, Warszawa; Członek Rady Naukowej czasopisma
„Teologia i Moralność”, Poznań; Przewodniczący Diecezjalnej Komisji ds. Wyższego
Seminarium Duchownego (Diecezja Zamojsko-Lubaczowska); Członek diecezjalnej
Komisji Teologicznej Procesu Beatyfikacyjnego ks. Błażeja Nowosada (Diecezja
Zamojsko-Lubaczowska); Członek Referatu Formacji Duchowieństwa (Diecezja Za-
mojsko-Lubaczowska). Ks. M. Pokrywka: Członek Stowarzyszenia Teologów Mora-
listów; Członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich; Członek kores-
pondent Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Ks. W. Rzepa: Członek Lubelskiego
Towarzystwa Naukowego; Członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów; Członek
Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich. Bp J. Wróbel: Biskup Diecezji
Helsinki; Członek „Suomen Ekumeeninen Neuvosto” [Fińskiej Rady Ekumenicznej];
Członek Komisji ds. Dialogu Międzyreligijnego w Finlandii; Kierownik Działu Teo-
logii Moralnej w „Encyklopedii Katolickiej” (od 25.01.2007); Członek Rady Nauko-
wej „Horyzonty Wychowania” w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Igna-
tianum” w Krakowie. Ks. T. Zadykowicz: Członek korespondent Lubelskiego Towa-
rzystwa Naukowego; Członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich;
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Teologów Moralistów; Członek Towarzystwa
Naukowego Franciszka Salezego. A. Zadroga: Nauczyciel religii w parafii Matki
Boskiej Częstochowskiej w Żabiej Woli (Szkoła Podstawowa w Prawiednikach,
Żabiej Woli i Osmolicach).

Instytut organizował regularne spotkania wszystkich pracowników ITM, podczas
których omawiano aktualne zagadnienia naukowe i organizacyjne. Świadectwem
regularności i różnorodności poruszanych zagadnień są protokoły spisywane systema-
tycznie przez sekretarza ITM, ks. dra Tadeusza Zadykowicza.

Pracownicy Instytutu przygotowali i opublikowali następujące pozycje książkowe:
ks. W. Rzepa. Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Łomża 2007; M. Pokrywka.
Miłość krzyżem pisana. Sandomierz 2007; M. Pokrywka. Rodzinna droga miłości.
Sandomierz 2007; Świadek nadziei. Ks. prof. Janusz Nagórny twórca i nauczyciel
teologii moralnej. Red. A. Derdziuk. Lublin 2008. Etyka żołnierska. Etyka w służbie
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Ojczyźnie. Red. K. Jeżyna, J. Gałkowski, M. Kalinowski. Warszawa 2008; 100 lat
Salezjanów w Przemyślu (1907-2007). Red. J. Gocko, K. Skałka. Przemyśl 2007.

Ponadto pracownicy Instytutu opublikowali 142 artykuły naukowe, hasła encyklo-
pedyczne, artykuły popularnonaukowe oraz recenzje, a także oddali do druku 64 artyku-
ły, hasła i recenzje. Pod kierunkiem pracowników Instytutu sfinalizowano 54 prace
magisterskie: o. A. Dredziuk – 11; ks. J. Gocko – 8; ks. K. Jeżyna – 16; ks. P. H.
Kieniewicz – 1; ks. S. Nowosad – 8; ks. M. Pokrywka – 5; ks. T. Zadykowicz – 5.
Pracownicy Instytutu przygotowali: 18 recenzji doktorskich: o. A. Derdziuk – 3 (KUL
– 2; UKSW – 1); ks. J. Gocko – 6 (UKSW − 2; KUL − 4); ks. K. Jeżyna – 5 (KUL
– 3, UO – 1, UKSW – 1); ks. S. Nowosad – 3 (KUL – 2, PAT – 1); bp J. Wróbel –
1 (KUL); 6 recenzji wydawniczych: o. A. Derdziuk – 1; ks. J. Gocko – 2; ks. S. Nowo-
sad – 1; ks. W. Rzepa – 1; bp J. Wróbel – 1 oraz 121 recenzji magisterskich: o. A. Der-
dziuk – 21; ks. J. Gocko – 14; ks. K. Jeżyna – 36; ks. P. H. Kieniewicz – 1; ks. S. No-
wosad – 12; ks. M. Pokrywka – 12; ks. W. Rzepa – 9; ks. T. Zadykowicz – 16.

Dnia 3 czerwca 2008 r. odbyły się egzaminy licencjackie z teologii moralnej dla
studentów II roku kursu wyższego. Egzaminy zdali i otrzymali tytuł licencjata: ks. To-
masz Bomba, p. Magdalena Bylińska, p. Sławomir Chrześcijanek, ks. Marek Drwiła,
p. Magdalena Grubka, ks. Tomasz Huzarek, o. Wiesław Moskal, ks. Włodzimierz Płatek,
p. Małgorzata Prot, p. Anna Samolej, ks. Mikalai Tsikhanovich, ks. Hubert Wysmulski.

Pracownicy Instytutu przygotowali materiały do opublikowania w „Rocznikach
Teologicznych” z. 3 (teologia moralna) za rok 2008.

JERZY GOCKO SDB
Instytut Teologii Moralnej KUL

WYKAZ PUBLIKACJI TEOLOGICZNOMORALNYCH
ZA ROK 2007

I. KSIĄŻKI

Aksjologiczne i praktyczne aspekty integracji europejskiej. Red. E. Kozerska,
T. Scheffler. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2007.

B a u m a n Z.: Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Tłum. J. Konieczny.
Kraków: Znak 2007.

Bądźcie solidarni z życiem. W 10 rocznicę przemówienia Jana Pawła II w Kaliszu
w obronie życia. Red. D. Bryl, J. Troska. Poznań: Redakcja Wydawnictw UAM
2007.
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B e r g s o n H.: Dwa źródła moralności i religii. Tłum. P. Kostyło i K. Skorulski.
Kraków: Homini 20072.

B e r t r a n d C.-J.: Deontologia mediów. Tłum. T. Szymański. Warszawa: Inst.
Wydaw. Pax 2007.

Bezdroża globalnej wioski. Red. G. Noszczyk. Kraków−Sosnowiec 2007.
B u g d o l M.: Gry i zachowania nieetyczne w organizacji. Warszawa: Difin 2007.
C z u b a K.: Katolickie podstawy etyki dziennikarskiej. Toruń: Wydawnictwo

Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej 2007.
D u d a P.: Pneumatologiczny wymiar moralności chrześcijańskiej w „Summa theo-

logiae” św. Tomasza z Akwinu. Tarnów: Biblos 2007.
Etos urzędnika. Red. D. Bąk. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego 2007.
Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych. Red. R. Buchta, K. Sosna.

Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007.
Etyka wobec sytuacji granicznych. Red. D. Probucka. Kraków: Impuls 2007.
Formowanie sumień – ulepszanie struktur. X lat działalności reaktywowanej Akcji

Katolickiej Archidiecezji Katowickiej (1996-2006). Red. A. Wuwer. Seria: Biblio-
teka Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej 3. Katowice 2007.

G a l e w i c z W.: Studia z etyki przekonań. Kraków: Tow. Autorów i Wydaw.
Prac Nauk. „Universitas” 2007.

G l o m b i k K.: Jedność dwojga. Prekursorski charakter personalistycznego rozu-
mienia małżeństwa w ujęciu Herberta Domsa (1890-1977). Opole: RW WTUO
2007.

H i n t z M.: Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny: studium historyczno-syste-
matyczne. Warszawa: CHAT 2007.

Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie? Odpowiedzialność jako
cnota chrześcijańska i wartość społeczna. Red. A. Wuwer. Katowice: Wydział
Teologiczny UŚ, Księgarnia św. Jacka 2007.

K a c z y ń s k i E.: Prawda, dobro, sumienie: z zagadnień teologii moralnej. War-
szawa: Inst. Wydaw. Pax 2007.

M a c h i n e k M.: Spór o status ludzkiego embrionu. Olsztyn: Wyd. UW-M 2007.
Mass media dla prawdy. Red. S. Kowolik. Tarnowskie Góry: Fundacja Krzewienia

Katolickiej Nauki Społecznej im. Bł. A. Kolpinga 2007.
M i g o ń M. P.: Wstęp do etyki: skrypt. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej

Szkoły Administracji 2007.
Miłość – Płciowość – Płodność. Aktualne problemy etyki seksualnej. Red. P. Morci-

niec. Opole: Wyd. UO 2007.
M r o w i e c T.: Dekalog w życiu sportowca i kibica. Kraków: Wydawnictwo

św. Stanisława BM 2007.
N a g ó r n y J.: Biblijny rachunek sumienia dorosłych. Lublin: Gaudium 2007.
N a g ó r n y J.: Biblijny rachunek sumienia kapłanów i osób konsekrowanych.

Lublin: Gaudium 2007.
N a g ó r n y J.: Biblijny rachunek sumienia młodych. Lublin: Gaudium 2007.
N a g ó r n y J.: Małżeński rachunek sumienia. Lublin: Gaudium 2007.
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N a g ó r n y J.: Odpowiedzialni za przyszłość. Lublin: Instytut Edukacji Narodo-
wej 2007.

O moralne podstawy ustroju: wybór pism Ignacego Czumy (1891-1963). Red.
K. Ostaszewski, J. Szczot. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

P i e t r z y k o w s k i T.: Spór o aborcję: etyczne problemy prawa. Katowice:
Sonia Draga 2007.

P i e t r z y k o w s k i T.: Spór o eutanazję: etyczne problemy prawa. Katowice:
Sonia Draga 2007.

P l e s z c z y ń s k i J.: Etyka dziennikarska. Warszawa: Difin 2007.
P o k r y w k a M.: Miłość krzyżem pisana. Sandomierz 2007.
P o k r y w k a M.: Rodzinna droga miłości. Sandomierz 2007.
Poradnictwo między etyką a techniką. Red. V. Drabik-Podgórna. Kraków: Impuls

2007.
Praca kluczem polityki społecznej. Materiały sympozjum w 25-lecie wydania encykli-

ki „Laborem exercens” Jana Pawła II. Red. J. Mazur. Lublin: Wydawnictwo KUL
2007.

Praca, etos, wychowanie. Red. E. Konovaluk, M. Nowak. Biała Podlaska: Instytut
Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II
2007.

Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie. Red. B. Sitek i in. Olsz-
tyn−Bari: UW-M 2007.

Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzie-
ży. Red. A. I. Brzezińska, Z. Toeplitz. Warszawa: Wyd. Szkoły Wyższej Psy-
chologii Społecznej „Academica” 2007.

Przewodnik etyki sędziowskiej: zasady etyki dla sędziów Anglii i Walii. Tłum.
A. Setkowicz-Ryszka. Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2007.

Rodzina na nowo odkryta. Red. J. Pater. Wrocław: PAT 2007.
R o m e r T., N a j d a M.: Etyka dla sędziów: rozważania. Kraków: Wolters

Kluwer Polska 2007.
R z e p a W.: Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Łomża 2007.
S k o w r o n e k R.: Dobro w czasach postmoderny: etyka postmodernizmu a nau-

czanie moralne Jana Pawła II. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007.
S k o w r o n e k R.: Próba przeniknięcia człowieka: ideały moralne w utworach

dramatycznych i nauczaniu Karola Wojtyły. Katowice: Wydawnictwo Emmanuel
2007.

S ł o m s k i W.: Etyka: zagadnienia wybrane. Warszawa: Katedra Filozofii Wyż-
szej Szkoły Finansów i Zarządzania 2007.

S o b o l e w s k i Z.: Vademecum dobrej spowiedzi. Warszawa: Oficyna Wydaw-
niczo-Poligraficzna „Adam” 2007.

S t e p u l a k M. Z.: Psycholog jako zawód zaufania społecznego. Lublin: Towa-
rzystwo Naukowe KUL 2007.

Sumienie w świecie wolności. Red. J. Jagiełło, W. Zuziak. Kraków 2007.
S z u t t a N.: Współczesna etyka cnót: projekt nowej etyki? Gdańsk−Sopot: Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2007.



264 INFORMACJE I SPRAWOZDANIA

Teologiczne inspiracje w procesie integracji europejskiej. Red. A. Jucewicz, M. Ma-
chinek. Olsztyn: Wyd. UW-M 2007.

T r e s e L. J.: W co wierzymy. Podstawy wiary i życia chrześcijańskiego. Kraków:
Wyd. AA 2007.

W pół drogi. Red. J. Nagórny, P. Kieniewicz. Lublin: Gaudium 2007.
W trosce o godność człowieka. Red. S. Bafia. Olsztyn 2007.
W trosce o wartości. Red. D. Frydrych, S. Mazur, M. Łaziuk. Drohiczyn: Kuria

Diecezjalna 2007.
Wartości moralne w kontekście współczesnego sekularyzmu. Red. J. Gocko. Lublin:

Wyd. Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego 2007.
W a s a k A.: Transplantacje: dar życia. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklope-

dyczne 2007.
Wyobraźnia miłosierdzia. Red. P. Borto i in. Kraków 2007.
W y r o s t k i e w i c z M.: Ekologia ludzka. Osoba i jej środowisko z perspekty-

wy teologicznomoralnej. Lublin: Wyd. KUL 2007.
Z a b i e l s k i J.: Odpowiedzialność za życie. Białystok: Wyd. Uniwersytetu

w Białymstoku 2007.
Z a b i e l s k i J.: Tożsamość Polaków w kontekście przynależności do Unii Euro-

pejskiej. Białystok 2007.

II. ARTYKUŁY

A d a m c z y k D.: Biblijno-teologiczna perspektywa seksualności człowieka.
„Communio” 27:2007 nr 2 s. 13-28.

A d a m c z y k T.: Postawy moralne studentów w warunkach zmiany społecznej.
ZN KUL 50:2007 nr 4 s. 49-69.

B a j d a J.: Godność osoby ludzkiej jako wyzwanie dla bioetyki. „Ethos” 20:2007
nr 3-4 s. 226-237.

B i a ł y S.: Kwestia ochrony życia ludzkiego – czyli konieczność uznania miłości
do człowieka za podstawę szacunku do naturalnego środowiska. „Studia Ecologiae
et Bioeticae” 5:2007 s. 179-190.

B i a ł y S.: Prawda o godności aktu małżeńskiego podstawą oceny etycznej zacho-
wań ludzkich w zakresie seksualności. „Studia Teologiczne” 25:2007 s. 99-116.

B i e d r z y c k i T.: Konsumpcjonizm jako nowa kwestia społeczna. „Studia
Gdańskie” 21:2007 s. 315-330.

B ł a s z c z y k W.: Między integryzmem a integracją. Miejsce religii w konstruk-
cji wspólnej Europy. „Łódzkie Studia Teologiczne” 16:2007 s. 3-31.

B o h d a n o w i c z A.: Jednocząca rola miłości w życiu małżeńskim według
Benedykta XVI. „Ateneum Kapłańskie” 2007 t. 148 s. 531-543.

B o ł o z W.: Ekologia rodziny w kontekście współczesnego społeczeństwa. „Studia
Ecologiae et Bioeticae” 5:2007 s. 9-22.

B o ł o z W.: Zintegrowana ochrona ludzkiego i naturalnego środowiska. „Studia
Redemptorystowskie” 5:2007 s. 167-174.
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B r a m o r s k i J.: Błogosławieństwa jako program moralności chrześcijańskiej
w ujęciu biblijnym. „Studia Gdańskie” 21:2007 s. 21-50.

D e r d z i u k A.: Dynamizm powstawania grzechu nałogowego. „Sosnowieckie
Studia Teologiczne” 8:2007 s. 235-251.

D e r d z i u k A.: Eklezjalny charakter teologii moralnej. RT 54:2007 z. 3 s. 5-18.
D e r d z i u k A.: Formacja seminaryjna w służbie jedności eklezjalnej. W: Doj-

rzałość intelektu i serca. Red. A. A. Napiórkowski. Kraków 2007 s. 51-65.
D e r d z i u k A.: Istotne aspekty posłuszeństwa w Kościele. W: Scio cui credidi.

Księga pamiątkowa ku czci księdza profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę
urodzin. Red. I. Ledwoń i in. Lublin: Wyd. KUL 2007 s. 653-660.

D e r d z i u k A.: Odrzucanie moralności w imię prawa. W: Wartości moralne
w kontekście współczesnego sekularyzmu. Red. J. Gocko. Lublin 2007 s. 13-26.

D e r d z i u k A.: Posługa przełożonych we wspólnocie zakonnej. W: Pro anima-
rum salute. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Księdza Profe-
sora Tadeusza Rogalewskiego. Red. E. Wiszowaty. Olsztyn 2007 s. 115-124.

D e r d z i u k A.: Uwielbieniowy charakter modlitwy prośby. „Trzeźwymi bądźcie”
19:2007 nr 6 s. 15-20.

D e r d z i u k A.: Uwielbieniowy wymiar modlitwy prośby. W: Homo orans. T. 8.
Red. J. Misiurek, J. Popławski, K. Burski. Lublin 2007 s. 87-96.
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w oparciu o koncepcję tradycyjnej afrykańskiej rodziny. „Collectanea Theologica”
77:2007 nr 3 s. 123-135.
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prawdy? „Warszawskie Studia Teologiczne” 20:2007 nr 1 s. 265-286.

H o ł u b G.: Etyczna refleksja na temat komórek macierzystych. „Sosnowieckie
Studia Teologiczne” 8:2007 s. 49-60.



268 INFORMACJE I SPRAWOZDANIA

I r e k W.: Benedykt XVI o miłości społecznej. Miłość społeczna – geneza i defini-
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s. 105-118.



269INFORMACJE I SPRAWOZDANIA

K u l b a c k i P.: Ewangelizacja i nauczanie społeczne Kościoła. „Łódzkie Studia
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embrionu. W: Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie. Red.
B. Sitek i in. Olsztyn−Bari 2007 s. 301-310.
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s. 137-158.
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P o l a k W.: Duszpasterstwo powołań. „Rocznik Teologii Katolickiej” 6:2007
s. 18-31.

P o s a c k i A.: Współczesne psychomanipulacje i okultyzm w kontekście zjawiska
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Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę
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W r ó b e l J.: Małżeństwo w dokumentach Soboru Trydenckiego. RT 54:2007 z. 3
s. 61-81.

W r ó b e l J.: Reliikit – teologinen ja liturginen merkitys [Relikwie – teologiczne
i liturgiczne znaczenie]. „Näköala-Utsikt” 2007 nr 1 s. 9-10.

W r ó b e l J.: Toivo maailman uusiutumisesta. Caritas-ja diakonia-avun välttämät-
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gia. Rozmowa o Bogu i człowieku. Lublin: Wyd. KUL 2008 s. 41-69).
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Z a b i e l s k i J.: Wyzwalający charakter cierpienia i śmierci. W: W drodze do
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KS. WOJCIECH RZEPA
Instytut Teologii Moralnej KUL

SPRAWOZDANIE Z DOROCZNEGO SPOTKANIA NAUKOWEGO
STOWARZYSZENIA TEOLOGÓW MORALISTÓW

Warszawa-Bielany, 8-10 czerwca 2008 r.

Naukowe spotkanie teologów moralistów polskich odbyło się w Domu Rekolek-
cyjno-Formacyjnym na Bielanach w Warszawie w dniach 8-10 czerwca 2008 r.
Tematem spotkania były „Moralne aspekty programu obrony rodziny polskiej”. Wzię-
ło w nim udział około 100 uczestników. Zjazd rozpoczęto wieczorną Mszą św. w in-
tencji zmarłych Członków Stowarzyszenia ks. prof. Jana Pryszmonta i ks. prof.
Tadeusza Rogalewskiego MIC, której przewodniczył ks. dr Jarosław Sobkowiak.
W czasie liturgii wspomnienie o zmarłym ks. prof. Janie Pryszmoncie zrobił ks. prof.
Zbigniew Teinert.

Po kolacji odbyła się dyskusja, moderowana przez Przewodniczącego Stowa-
rzyszenia, dotycząca nowego podręcznika teologii moralnej. Na wstępie głos zabrał
ks. prof. Stanisław Olejnik, nestor moralistów polskich i – po kilku wspomnieniach
o ks. Pryszmoncie – stwierdził, że istnieje potrzeba opracowania nowego podręczni-
ka. Następnie ks. prof. Mroczkowski przedstawił argumenty przemawiające za napisa-
niem nowego podręcznika oraz pewne myśli przewodnie (‘zworniki’) dla niego.
Zauważył także, iż taki podręcznik powinien wrócić do jednoznacznego ukazania
definicji, logicznego ich wyjaśniania, bardzo przejrzystej struktury oraz większej
ilości własnych przemyśleń i parafraz niż cytatów.

W ramach dyskusji ks. prof. Sławomir Nowosad zauważył, że należy stworzyć
mały zespół ludzi i grupy redakcyjne do poszczególnych zagadnień. Stwierdził też,
iż dobrym kluczem hermeneutycznym dla podręcznika byłby personalizm chrześcijań-
ski oraz zaapelował o większe dowartościowanie paschalnego wymiaru życia chrześ-
cijańskiego. Ks. prof. Piotr Morciniec stwierdził, że wskazane przez ks. Mroczkow-
skiego zadania, stawiane przed tą publikacją, prowadzą w kierunku encyklopedii,
skryptu i podręcznika zarazem, i że raczej są nie do połączenia w jednym dziele.
Ks. prof. Paweł Bortkiewicz zaapelował o pragmatyzm i stwierdził, że lepiej jest
poprawiać dzieło niedoskonałe niż ciągle czekać na napisanie dzieła perfekcyjnego.
Stwierdził on także, że dziś w Polsce nie ma odrębnych szkół teologicznomoralnych,
a raczej są osobowości – ‘specjaliści’ – na których, jak na zawiasach, trzeba by
oprzeć. Ks. prof. Marian Machinek dołączył do propozycji ks. Nowosada o stworze-
nie zespołów redakcyjnych i powierzenie każdemu z nich pracy nad odrębnym dzia-
łem teologii moralnej oraz zaproponował ubogacenie podręcznika zbiorem literatury
poszerzającej omawiane zagadnienia. Za stworzeniem zespołów redakcyjnych i jedno-
czesnym rozpoczęciem pracy nad całym podręcznikiem był także ks. prof. Krzysztof
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Jeżyna. Ks. prof. Zbigniew Weinert przypomniał o uwzględnieniu w projekcie zało-
żeń Ratio studiorum. Ks. prof. Józef Zabielski stwierdził, że było już kilka prób
napisania podręcznika, które się nie powiodły. Odrzucił on możliwość stworzenia
podręcznika w oparciu o personalizm chrześcijański jako ideę wiodącą, a zapropono-
wał dostosowanie go do programu zajęć prowadzonych na uczelniach. Kończąc dys-
kusję stwierdzono, że Przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Moralistów jest naj-
bardziej odpowiednią osobą do dalszego korelowania zamierzeń w tej dziedzinie.

Kolejny dzień zjazdu – 9 czerwca – rozpoczęła Msza św., której przewodniczył
i homilię wygłosił ks. abp Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski. Odwołując się
do obchodzonego tego dnia święta rocznicy poświęcenia bazyliki metropolitalnej
w Warszawie stwierdził, że tak jak wówczas pytano o odbudowę świątyni na starym
czy budowę na nowym fundamencie, tak dziś rodzi się podobne pytanie o rodzinę.
Stwierdził, że dziś świat chce budować małżeństwo i rodzinę na innym fundamencie
niż sakrament, czy natura mężczyzny i kobiety, chce wprowadzić instytucje, które
zdają się być równie usprawiedliwione. Podkreślił, że trzeba dziś w Kościele pytać
o fundament rodziny, ale podkreślił też, iż należy pytać razem z Kościołem, we
wspólnocie Kościoła, i wspólnie realizować długofalową pracę kościelnej polityki
wiary w człowieka.

Rozpoczynając obrady ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, Przewodniczący Stowarzy-
szenia, nawiązał do przemian, jakie dokonują się w mentalności Polaków od roku
1989. Stwierdził, że najbardziej widoczne są one w odniesieniu do rodziny, co da
się zauważyć choćby w kontekście radykalnego feminizmu, wzrostu liczby związków
partnerskich czy promocji związków jednopłciowych. Kończąc stwierdził, że Druga
Wielka Nowenna – tym razem o obronę rodziny – mogłaby przypomnieć prawdę
o rodzinie.

Następnie, w ramach otwarcia i w imieniu władz Uczelni, głos zabrał Prorektor
UKSW, dr hab. Tadeusz Klimski, wskazując na potrzebę współpracy wielu środowisk
na rzecz rodziny, na konieczność krytycznego i twórczego dialogu w celu odkrycia
bogactwa tej rzeczywistości, zarówno w wymiarze naturalnym jak i nadprzyrodzo-
nym. Zachęcał do ratowania tożsamości i jedności rodziny w Polsce.

Pierwszej sesji przewodniczył ks. prof. Sławomir Nowosad. Referat na temat
Główne czynniki przemian i destabilizacji życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczes-
nym świecie wygłosiła p. prof. Krystyna Slany z UJ w Krakowie. Na początku swego
wystąpienia prelegentka szukała odpowiedzi na pytanie o aksjomaty dotyczące rodzi-
ny. Stwierdziła, że rodzina to pierwotna i podstawowa grupa społeczna, uniwersalna
forma życia całej ludzkości, której fundamentalną misją jest zachowanie ciągłości
pokoleń i budowanie wspólnoty. Wskazała także na swoistość i odrębność tej rzeczy-
wistości od innych grup społecznych i zauważyła, że rodzina jest podstawą innych
związków i relacji społecznych. W rodzinie homogenicznej wszystkie czynniki ją
zespalały. Podkreśliła też, że wiele z tych aksjomatów zostało zanegowanych w dru-
giej ponowoczesności (od lat 60-tych XX wieku).

Ukazując czynniki zewnętrzne prowadzące do destabilizacji rodziny prof. Slany
wskazała najpierw procesy globalizacyjne, tak w wymiarze ekonomicznym jak i kul-
turowym, później omówiła zinstytucjonalizowaną indywidualizację prowadzącą do
destabilizacji cyklu życia i przedłużania młodości (tzw. syndrom opóźnienia). Następ-
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ne zjawisko, mające negatywne skutki dla rodziny w Polsce, to ekonomiczna niepew-
ność prowadząca niejednokrotnie do niezasłużonej biedy i niezasłużonego bogactwa.
Owocuje ona emigracją zarobkową, tworzącą wspólną europejską przestrzeń kon-
sumpcyjną. Z kolei akcent został położony na naukową interwencję człowieka w na-
turę, w biologię wymuszającą redefiniowanie relacji społecznych. Klonowanie, za-
płodnienie in vitro, szczególna dbałość o jakość życia i zdrowie człowieka czy roz-
wój gender niosą ze sobą pytania o relacje społeczne. Wreszcie prelegentka odniosła
się do pluralizacji form życia rodzinnego, do tzw. postrodzinnej rodziny. Wskazała
na małżeństwa powtórne, rodziny adopcyjne czy alternatywy paralelne do rodziny
(związki kohabitacyjne, bezdzietność z wyboru, komuny rodzinne przyjmujące mono-
parentalność, czy grupy homoseksualne).

Kolejny referat, poświęcony problematyce rodziny, zaprezentował ks. prof. Piotr
Morciniec z UO w Opolu. Swoje wystąpienie, zatytułowane Rodzina wobec idei
gender rozpoczął od ukazania socjossekularyzowanego podłoża, na którym rozwinęła
się idea genderyzmu. Nowe rozumienie rodziny wskazuje na nią wyłącznie jako na
spełnienie oczekiwań osób ją tworzących. To sam podmiot definiuje rodzinę, partnera
oraz zasady, które mają ją tworzyć. Stoi za tym indywidualizacja podkreślająca, iż
zachowania ludzkie nie mogą być związane z jakimikolwiek normami społecznymi.
Następnie prelegent pokrótce ukazał historię gender i przeszedł do prezentacji głów-
nych założeń. Ponieważ podstawą dyskryminacji kobiety była biologiczna płeć, stąd
da się zauważyć chęć dyskryminacji biologii z korzyścią dla konstrukcji kulturowej
i społecznej. Płeć, jak twierdzą zwolennicy gender, to fenomen tylko kulturowy, stąd
ideałem zdaje się być człowiek bezpłciowy lub z płcią niezdeterminowaną czy
zmienną. Protoplastą tych poglądów był F. Engels, zaś współcześnie prezentuje je
najwyraźniej Judith Butler, profesor literatury porównawczej i retoryki University of
California w amerykańskim Berkeley, autorka znanej książki Gender Trouble: Femi-
nism and The Subversion of Identity, w której podejmuje miażdżącą krytykę wszel-
kich tożsamości płciowych i seksualnych, które uważa się za naturalne czy normalne.

Ks. prof. Morciniec stwierdził, że w tak zarysowanym kontekście fundamentalne
zdaje się być pytanie o antropologię i rozumienie natury osoby, która nie jest tylko
materiałem do obróbki, ale także zobowiązaniem moralnym. Dwupłciowość jest dla
heteroseksualnej rodziny fundamentem, stąd poglądy genderyzmu ‘kradną’ go i ni-
szcząc komplementarność, niszczą małżeństwo i rodzinę. Także macierzyństwo
i dzieci, według zwolenników gender, są utrwalaniem zniewoleń społecznych i dlate-
go powinny ulec zniszczeniu. Prelegent stwierdził, iż genderyzm może doprowadzić
do ochrony kobiety, ale ‘efektem ubocznym’ jej uwolnienia z ucisku jest często
samotność. Kobiety – wybierając dziecko z produkcji – wyrywając się z niewoli
mężczyzn, stają się jednocześnie niewolnicami handlu, popadają w zależność ekono-
miczną.

W dyskusji po referatach doceniono kwestię gender jako środka prowadzącego
do lepszego ukazania roli kultury dla płci, zapytano jednocześnie o ideologizację tego
nurtu naukowych badań kulturowych, szczególnie jeśli wyniki badań naukowych
promuje się prawnie (jak to się dzieje często w prawodawstwie europejskim). Stwier-
dzono, że nauka musi brać pod uwagę nie tylko wiedzę, ale także dobro. Ks. Machi-
nek zaakcentował konieczność badań w kierunku zrozumienia zakotwiczenia norm
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moralnych w naturze osoby. Dopowiadając ks. Morciniec podkreślił, że normy moral-
ne wyprowadzane są nie z biologii, ale z natury.

Drugą sesję przedpołudniową moderował bp prof. Andrzej Dziuba. W referacie
Wierność jako fundament małżeństwa o. prof. Jacek Salij z UKSW w Warszawie
odwołał się najpierw do tekstu z Katechizmu Kościoła Katolickiego stwierdzając, że
przed przyjściem Chrystusa „Kościół ma przejść przez końcową próbę, która
zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzym-
ce przez ziemię, odsłoni ‘tajemnicę bezbożności’ pod postacią oszukańczej religii,
dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy
(nr 675), by stwierdzić następnie, że można w tę próbę wpisać takie eufemizmy, jak
neutralność światopoglądowa, rozwody, manipulacje genetyczne czy homoseksualizm.
Do zjawisk zewnętrznych zagrażających wierności małżeńskiej zaliczył o. Salij fał-
szywą antropologię materialistyczną (poszukiwanie lepszych genów), masowość zdrad
małżeńskich i rozwodów oraz społeczną aprobatę dla antykoncepcji i bezdzietności.
Prelegent wśród zasad prowadzących do wierności małżeńskiej wskazał na takie, jak:
współmałżonek jako pierwszy człowiek mego życia, szukanie trynitarnego wzoru
miłości małżeńskiej, odniesienie do miłości małżeńskiej jako szczególnego udziału
w miłości Chrystusa do Kościoła oraz gotowość do wierności nawet za cenę krzyża
– szczególnie w sytuacji zdrady małżeńskiej, kuszenia do zdrady czy porzucenia
przez współmałżonka.

Następny referat Uczciwość czy umowa między partnerami wygłosił ks. dr Antoni
Świerczek z PAT w Krakowie. Zwrócił on najpierw uwagę na zdefiniowanie pojęcia
uczciwości przez ukazanie jej jako składnika sprawiedliwości wymiennej i zauważył,
że w Polsce robiono wiele, aby nie dało się uczciwie żyć. Następnie omawiając
uczciwość małżeńską podkreślił, że wzrasta ona wprost proporcjonalnie do relacji –
im jest ona głębsza, tym głębsza powinna być uczciwość – zarówno w wymiarze
przedmiotowym, a nade wszystko osobowym. By mówić o uczciwości małżeńskiej,
należy pytać o prawdę małżeństwa, o to czym jest małżeństwo.

W dyskusji podniesiono kwestię wpływu Internetu na wierność i uczciwość mał-
żeńską, pytano o sposób przejścia od antropologii trynitarnej do dyskusji ze zwolen-
nikami płci kulturowej. W ramach dopowiedzenia wskazano, że uczciwość małżeńska
powiązana jest z czcią dla współmałżonka i dzięki niej staje się ono wówczas miej-
scem chwały Boga.

W ramach sesji popołudniowej, moderowanej przez ks. prof. Mariana Machinka,
jako pierwsza swój referat Miłość oblubieńcza i geniusz kobiety przedstawiła s. prof.
Barbara Chyrowicz z KUL w Lublinie. Najpierw określone zostało znaczenie geniu-
szu i temat został sformułowany jako odpowiedź na pytanie: jak geniusz kobiety
przejawia się w miłości. Siostra Profesor stwierdziła, że płeć zdaje się tracić swe
znaczenie w perspektywie eschatologicznej i powinna być traktowana jako sposób
realizacji swego powołania do Królestwa Bożego. Podkreśliła ona także, że feminizm
– w jego trzech ‘falach’ – był reakcją na wskazywanie na różnice między mężczyzną
a kobietą tam, gdzie one nie są istotne (np. przy prawach wyborczych). Charaktery-
zując cechy geniuszu kobiety prelegentka podkreśliła troskę o życie, prowadzącą
między innymi do feministycznej etyki troski, większą empatię, umiejętność wycho-
dzenia naprzeciw potrzebom innych, wrażliwość, zdolność do ofiary, a także raczej
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praktyczne niż teoretyczne podchodzenie do problemów. Wskazała także na przywią-
zywanie przez kobiety większej wagi do duchowego niż cielesnego wymiaru miłości,
co prowadzi do miłości oblubieńczej, będącej wieczną tęsknotą do coraz większej
miłości osoby kochanej.

Ostatni referat tego dnia nosił prowokacyjny tytuł Czy obronimy katolicką naukę
o antykoncepcji? Refleksje nad aktualnością przesłania encykliki „Humanae vitae”
(25.07.1968) w czterdziestą rocznicę jej ogłoszenia i został przygotowany przez bpa
prof. Józefa Wróbla z Helsinek, wykładowcy KUL w Lublinie. Z powodu niemoż-
ności osobistego udziału tekst przedstawił ks. dr Wojciech Rzepa. Autor tekstu wska-
zał najpierw na medyczny i etyczny wymiar problemu antykoncepcji. Następnie
zarysował krótką historię encykliki Humanae vitae zwracając szczególną uwagę na
ogromny sprzeciw, który towarzyszył i towarzyszy temu nauczaniu Magisterium
Kościoła w wielu środowiskach, także katolickich. Mówiąc o regulacji poczęć w du-
chu tego dokumentu stwierdził, iż jego akceptacja byłaby łatwiejsza, gdyby życie
rodzin było wolne od trudnych wyzwań osobowościowo-charakterologicznych, zdro-
wotnych, kulturowych, ekonomicznych, społecznych, a także losowych. Wskazał też
na inne powody, jakimi są kryzys nauk o człowieku, zatracenie humanistycznych
perspektyw przez nauki biologiczno-medyczne, a także zamieszanie w pewnych
wymiarach życia eklezjalnego, kryzys autorytetu w Kościele, problem jakości i treści
nauczania katechetycznego i teologicznego. Podkreślił, że otwartość na treść encykli-
ki pap. Pawła VI zakłada w punkcie wyjścia świadomość wielkiej godności rodziciel-
stwa jako włączonego w dzieło stwórcze i będącego sposobem urzeczywistniania się
miłości Boga-Stwórcy. Przyjęcie tej encykliki zakłada dalej docenienie prawdziwych
wartości życia rodzinnego oraz dostrzeżenie w dzieciach najcenniejszego daru dla
samych rodziców, dla Kościoła i dla społeczeństwa.

Poruszając zagadnienie afirmacji prawdy w życiu małżeńskim autor tekstu pod-
kreślił nieodzowną rolę miłości „caritas” będącą u podstaw harmonii w małżeństwie.
Miłość ta często jest zraniona i podkreślił, że uzdrowienie relacji między małżonka-
mi, zwłaszcza w wymiarze relacji angażujących ich cielesność, jest możliwe tylko
na drodze moralnego uzdrowienia samego człowieka oraz wskazał na uzdrawiającą
skuteczność sakramentu małżeństwa przyjętego przez małżonków współpracujących
z łaską. Podkreślał, że urzeczywistnianie komunii małżeńskiej na wzór związku
Chrystusa z Kościołem nie jest rzeczą prostą i źródeł trudności należy szukać głębiej
niż tylko w ludzkiej niedojrzałości. Pierwotnie wspólnototwórcza dynamika sfery
cielesnej uległa destrukcyjnym skutkom grzechu pierworodnego, a jego widocznym
przejawem jest zatracenie duchowo-wolitywno-cielesnej harmonii, tak w samej jed-
nostce, jak i konsekwentnie w obrębie wspólnoty mężczyzny i kobiety. U podstaw
przezwyciężenia pokusy łatwych rozwiązań ofiarowanych przez antykoncepcję stoi
współpraca z łaską sakramentu małżeństwa. Niezwykle ważną rolę pełni Eucharystia
oraz Sakrament Pojednania i Pokuty, a także całokształt życia religijnego chrześcija-
nina. Jakość tego życia nie pozostaje bez znaczenia dla postaw moralnych chrześci-
jańskich małżonków. Trwanie w bliskości Boga stanowi nieodzowne źródło ich du-
chowej mocy.

Następnie wskazano na panowanie nad sobą i nad swoimi popędami jako warunek
zachowania okresowej wstrzemięźliwości i życia w czystości ze szczególnym akcen-
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tem na właściwie rozumianą i praktykowaną ascezę, która nie zmierza do zdławienia
popędu płciowego i zagłuszenia sfery uczuciowej, ale wprost przeciwnie, zakłada
dostrzeżenie w nich mądrego zamiaru Stwórcy, ich integrację oraz nadanie im cha-
rakteru w pełni osobowego, na miarę godności osobowej człowieka. Stwierdzono
także, że dochowanie wierności prawu Bożemu w zakresie regulacji poczęć zakłada
odpowiednią formację osobowościową, intelektualną, duchową i moralną. Nieodzowne
jest wychowanie integralne wychodzące poza ramy zwykłej wiedzy i umiejętności.
Ma ono na uwadze wszystkie wymiary ludzkiej płciowości, a także uwzględnia jej
znaczenie i pełnione przez nią funkcje. Jest formacją integrującą elementy biologicz-
ne, psychoemocjonalne, społeczne, duchowe i moralne. Kształtuje wolę i dojrzałość
osobowościową. Integralnym elementem formacji seksualnej, której podmiotem są nie
tylko dzieci, młodzież, ale również osoby dorosłe, jest kształtowanie sumienia w du-
chu prawdy. W wymiarze personalizmu należy stwierdzić, że afirmacja prawdy w ży-
ciu małżeńskim dokonać się może tylko w duchu daru z siebie, przy zachowaniu
integralnej wizji człowieka oraz z podkreśleniem szczególnego szacunku dla cyklu
płodności kobiety. Kończąc, Biskup Wróbel podkreślił, że w wielu przypadkach życie
wspólnot małżeńskich niezmiennie afirmuje mądrość planu Bożego, dobroczynne
skutki zachowania Jego prawa i wysiłku Kościoła wiernie służącego prawdzie.

W ramach dyskusji doceniono enumerację cech geniuszu kobiety i zapytano
o rozumienie płci w kontekście tożsamości osobowej w wymiarze eschatologicznym.
Podkreślono też konieczność teologicznego ukazywania antropologii i personalizmu
Humanae vitae oraz postawiono pytanie o sposób uzasadnienia katolickiego naucza-
nia o złu antykoncepcji dla osób niewierzących.

Kolejnym punktem spotkania naukowego było Walne Zebranie Stowarzyszenia
Teologów Moralistów. Ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, jako przewodniczący, przed-
łożył raport z ostatniego roku działalności STM. Przypomniał o śmierci dwu człon-
ków Stowarzyszenia, ukazaniu się 2 zeszytu pisma „Teologia i Moralność” poświęco-
nego problemom moralnym w integrującej się Europie oraz o oficjalnej stronie inter-
netowej Stowarzyszenia (www.teologiamoralna.pl). Jeszcze raz zaapelował o organi-
zowanie się wokół publikacji nowego podręcznika teologii moralnej. Sekretarz Sto-
warzyszenia ks. dr Jarosław Sobkowiak przedstawił sprawozdanie finansowe za rok
2007/2008. Ustalono także wstępnie, że cnoty teologalne będą problematyką przyszło-
rocznego sympozjum. W ramach wolnych wniosków zaproponowano i poprzez głoso-
wanie podjęto decyzję o publikacji materiałów z sympozjum w ramach półrocznika
„Teologia i Moralność”. Skierowane zostały zaproszenia do udziału w różnych konfe-
rencjach oraz do obecności członków STM na forum międzynarodowym. Zaprezento-
wano także książki pamiątkowe o zmarłych ks. prof. Januszu Nagórnym oraz ks.
prof. Tadeuszu Rogalewskim, a także powstającej księdze pamiątkowej dla ks. dr.
hab. Michała Chłopowca. Po kolacji zorganizowano spotkanie towarzyskie, podczas
którego dzielono się doświadczeniami i prezentowano rozwój nowych wydziałów
teologii w Polsce. Zgodnie z tradycją uczestnicy przedstawiali siebie i swoje dokona-
nia w celu lepszego poznania się członków Stowarzyszenia.

Mszy św. 10 czerwca na rozpoczęcie trzeciego dnia obrad przewodniczył ks. bp
Andrzej Dziuba, Przewodniczący Rady Naukowej KEP. W homilii, odwołując się do
czytań liturgicznych, wezwał do pedagogii wiary, w centrum której ma stać pokorne
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pochylanie się nad Słowem Bożym, Tradycją oraz nauczaniem Nauczycielskiego
Urzędu Kościoła.

Sesji przewodniczył ks. prof. Paweł Bortkiewicz. Referat Sakramentalne podstawy
rodziny jako Kościoła domowego przedstawił ks. prof. Stanisław Warzeszak z PWT
w Warszawie. Podkreślił w nim, że sakramenty, tak jak i rodzina, mają charakter
komunikacyjno-komunijny. Kościół to wspólnota komunikacji, a wiara i sakramenty
mają charakter komunikacyjny i prowadzą do komunii. Idea Kościoła jako komunii
ma dopełnić soborowej wizji Kościoła jako Ludu Bożego. Podkreślił, że człowiek –
a więc także rodzina – jest powołany przez komunikację do komunii, a nie tylko do
przekazywania informacji. Rodzina przejawia w sobie trynitarny dynamizm komuni-
kacji i komunii i to właśnie sakramenty są miejscem i sposobem aktualizowania tej
rzeczywistości. Prelegent zauważył, że komunia rodziny, tak jak i sakramentu, rodzi
się nie tylko z komunikacji, lecz nade wszystko z miłości. Kościół w sakramentach
tworzy dla rodziny komunikacyjną przestrzeń wiary i teologiczny fundament komuni-
kacji z Bogiem. Stają się one środkiem wtajemniczenia w komunię (chrzest, bierzmo-
wanie, Eucharystia), uzdrowienia komunii (pokuta, namaszczenie chorych) i wezwa-
nia do służby komunii (kapłaństwo, małżeństwo). W rodzinie są różnorodne prze-
strzenie komunikacji, takie jak komunikacja prokreacyjna, komunikacja wychowawcza
i komunikacja religijna. Komunikacja w życiu rodziny jest nie tylko darem, ale także
szczególnym zadaniem.

Ostatni referat tego spotkania naukowego Nowa Wielka Nowenna? Zarys progra-
mu obrony rodziny w Polsce wygłosił Przewodniczący Stowarzyszenia ks. prof.
Ireneusz Mroczkowski. Swój program obrony rodziny zogniskował wokół trzech
założeń: czerpać siły i motywy dla rodziny z jej sakramentalności i życia sakramen-
talnego, podejmować permanentny dialog ze światem z równoczesnym akcentem na
formację sumienia oraz uczynić rodzinę podmiotem działań społecznych. Uwzględnia-
jąc te filary omówił poszczególne sakramenty i ewentualną problematykę możliwą
do uwzględnienia w poszczególnych latach Nowenny. I tak mówiąc o sakramentach
i sakramentalności w życiu rodziny zauważył, że przy chrzcie można podkreślić
konieczność budowania cywilizacji życia z akcentem na wszystkie jej wymiary (bio-
logiczny, religijny, duchowy i mistyczny) oraz wzywać do pamięci o jego duchowym
wymiarze. Rok poświęcony bierzmowaniu to czas wzywania do odpowiedzialności,
szukania współczesnego języka modlitwy czy większej otwartości na dary i charyz-
maty Ducha Świętego. Przy pokucie można szukać realnej odpowiedzi na kryzysy
czy zranienia. W ten sposób prelegent omówił wszystkie sakramenty.

Przy kwestii prorockiego wymiaru promocji rodziny – w kontekście podejmowa-
nia dialogu ze światem – Przewodniczący podkreślił konieczność refleksji umysłowej
i zastosowania jej w przekazie katechezy, mediów czy różnego rodzaju grupach
i wspólnotach. Podkreślił konieczność jasnej argumentacji, otwartości na znaki czasu
oraz wchodzenia w dialog z różnymi dyscyplinami naukowymi. Tu podobnie omówił
sposób ujęcia tego ‘nachylenia’ w odniesieniu do poszczególnych sakramentów. Dla
przykładu należy wskazać, iż przy chrzcie można podjąć kwestię in vitro czy badań
prenatalnych, przy bierzmowaniu pedagogikę chrześcijańską czy środki wychowania
ludzi bardziej dojrzałych i odpowiedzialnych. Sakrament pokuty należy związać
z takimi kwestiami, jak prawda czy uczciwość, a namaszczenie chorych z odkrywa-
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niem sensu cierpienia, miejscem ludzi starych i chorych w świecie ludzi młodych czy
przeszczepami i ich moralnymi obwarowaniami.

Omawiając rodzinę jako podmiot działań społecznych, ks. Mroczkowski zauważył
konieczność jej współpracy z samorządami, szkołą i różnego rodzaju organizacjami
pozarządowymi. Podkreślanie chrztu otwierać ma na samotne matki, tworzenie kato-
lickich przedszkoli, szkół i poradni. Bierzmowanie to zwrócenie uwagi na pomoc
zagrożonym uzależnieniami, tworzenie dekanalnych i parafialnych poradni psycholo-
gicznych czy pomoc eurosierotom. Eucharystia wzywa do pomocy w wyżywieniu
głodnych. Po omówieniu pozostałych sakramentów, na zakończenie wystąpienia
prelegent, cytując słowa skierowane przez Papieża Benedykta XVI do polskich bisku-
pów, wskazał na trzy podstawowe zadania stojące przed Kościołem i rodziną w Pol-
sce, a mianowicie wychowanie chrześcijańskie, dbanie o tożsamość religijną Polaków
oraz odkrycie miejsca świeckich w Kościele.

W dyskusji po referatach podkreślono ważną rolę komunikacji i komunii we
współczesnym świecie. Kwestią dyskusyjną było zagadnienie komunikacji w relacji
do komunii w związkach niesakramentalnych, a także sprzeciw wobec odnoszenia
teologicznej kategorii communio personarum do tego typu związków. Stwierdzono,
że w promocji wartości chrześcijańskich należy bardziej angażować emocje i zmysły,
a nie tylko intelekt. Ks. K. Wolski przedstawił publikację książkową po IV Między-
narodowym Kongresie Rodzin oraz zaapelował o podpisanie się pod apelem jego
uczestników do ONZ.

Po krótkiej przerwie odbyła się dyskusja panelowa Chrześcijańskie non possumus
wobec cywilizacyjno-kulturowych programów niszczenia rodziny. Świadectwo i znak
sprzeciwu, którą moderował ks. prof. Paweł Góralczyk. We wprowadzeniu podkreślił
on, że nie da się zniszczyć rodziny, ponieważ jest ona instytucją zbudowaną na Bogu
oraz obserwuje się pragnienie życia w rodzinie. W dyskusji ks. prof. Jerzy Bajda
z ISNaR w Łomiankach, odwołując się do rozprawy doktorskiej ks. Stanisława
Szczerka (Posługa rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II), uznał obronę i promocję
rodziny za najważniejszy punkt służby Kościoła wobec ludzkości. Rodzina oparta na
małżeństwie jest dziedzictwem ludzkości. Poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka,
dzieje zbawienia ludzkości. Rodzina jest też przedmiotem ataków ze strony licznych
sił, które chcą ją zniszczyć. Kościół ma tu do spełnienia ważną rolę, bo buduje
rodzinę i poprzez modlitwę kształtuje jej tożsamość, oczyszcza rodzinę i wyzwala
ją z grzechu, a także prowadzi rodzinę do świętości, przypominając jej ciągle to
wzniosłe powołanie.

Następnie ks. dr Antoni Świerczek zauważył, że współcześnie jest wiele mowy
o kształceniu człowieka i przekazywaniu prawdy o rodzinie ludziom młodym. Zauważył,
że język tego kształcenia jest zbyt górnolotny oraz że należałoby bardziej skupić się na
szukaniu prawdy o małżeństwie i rodzinie w kościelnych środowiskach akademickich.

Pan dr Jerzy Grzybowski reprezentujący Spotkania Małżeńskie zauważył, iż często
małżonkowie nie potrafią spotkać się ze sobą. Podkreślił, że chore małżeństwo trzeba
leczyć, a nie szukać eutanazji. Wezwał do odkrywania i opisywania natury dialogu
oraz dyskusji. Zadania stojące przed Spotkaniami Małżeńskimi to rozpoznanie i afir-
macja godności małżeństwa, podkreślanie wartości komunii osób oraz akceptacja
osób przychodzących na spotkania, z ich dobrem i złem moralnym.
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Wreszcie ks. dr Andrzej Pryba MSF, doradca duchowy Ekip Notre Dame w Polsce,
opisał sześcioletnią działalność Ekip w naszym kraju. Wskazał, że jest to ruch ducho-
wości małżeńskiej oparty na pragnieniu życia łaską sakramentu małżeństwa oraz dążeniu
na tej drodze do świętości. Życie małżeńskie ma być znakiem wiary małżonków.
W Ekipach ważna jest klarowna wizja małżeństwa jako drogi do świętości oraz koniecz-
ność współpracy małżonków z kapłanami jako opiekunami duchowymi.

W ramach głosów z sali podkreślono, że sakramenty są „dotknięciem Chrystusa”.
Chodzi o doświadczenie egzystencjalne polegające na odkryciu, że to, co przeżywał
Chrystus, to mnie także dotyka, o wpisanie ludzkiego doświadczenia w Chrystusowe
życie. Człowiek wychodzi z dramatu i odkrywa, że Chrystus dotyka człowieka w tej
jego życiowej sytuacji. Podkreślono też w duszpasterstwie potrzebę współpracy
z młodymi małżeństwami. Zauważono, że poprzez małżeństwo sakramentalne Bóg
chce się objawić światu i by doświadczyć tego „dotknięcia Chrystusa” w małżeństwie
potrzebna jest wiara.

Całość spotkania podsumował ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, który podziękował
Zarządowi, Komisji Rewizyjnej, Prelegentom oraz uczestnikom zjazdu i przypomniał
najważniejsze wątki obrad. Poprosił obecnych o zaangażowanie w tworzenie strony
internetowej Stowarzyszenia Teologów Moralistów i zaprosił wszystkich obecnych
na Zjazd w dniach 14-16 czerwca 2009 roku.

KS. TADEUSZ ZADYKOWICZ
Insytytut Teologii Moralnej KUL

PRAWA CZŁOWIEKA. PRZESŁANIE MORALNE KOŚCIOŁA
W 60. ROCZNICĘ UCHWALENIA POWSZECHNEJ DEKLARACJI

PRAW CZŁOWIEKA

SPRAWOZDANIE

5 grudnia 2008 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyło
się sympozjum poświęcone prawom człowieka. Bezpośrednią okazją podjęcia tej
tematyki w ramach cyklu sympozjów „Przesłanie moralne Kościoła” była 60. roczni-
ca uchwalenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka. Do tej okoliczności nawiązał ks. prof. K. Jeżyna – Dyrektor Insty-
tutu Teologii Moralnej, otwierając to naukowe spotkanie. Przypomniał on także
sympozjum sprzed 10 lat, organizowane przez Instytut Studiów nad Rodziną ATK
w Warszawie, Instytut Teologii Rodziny PAT w Krakowie oraz Instytut Jana Paw-

ROCZNIKI TEOLOGII MORALNEJ 1(56):2009



285INFORMACJE I SPRAWOZDANIA

ła II KUL we współpracy z Papieską Akademią Życia w Rzymie, które odbyło się
pod hasłem Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu.

Otwarcia sympozjum dokonał ks. prof. S. Nowosad, Prorektor KUL. Zaznaczył
on, że współczesna kultura i mentalność naznaczona jest pewnym kryzysem dotyczą-
cym samego rozumienia człowieka. Wynikiem tego kryzysu antropologicznego są
dzisiejsze próby reinterpretacji Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Ks. Prorek-
tor powitał prelegentów oraz podziękował Instytutowi Teologii Moralnej za konty-
nuowanie cyklu sympozjów „Przesłanie moralne Kościoła”. Cytując słowa Benedykta
XVI: gaudium de veritate, życzył uczestnikom, by sesja była radością poszukiwania
prawdy.

Pierwszej sesji przewodniczył o. prof. A. Derdziuk. Składały się na nią trzy
referaty. Pierwszy z nich, zatytułowany Od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
do Karty Praw Podstawowych, wygłosił ks. prof. F. Greniuk. Na początku Prelegent
wskazał na dokumenty nauczania Kościoła na temat praw człowieka (zwłaszcza
nauczanie Soboru oraz dokumenty Jana Pawła II) oraz na pewne różnice w ujęciu
tych praw przez Kościół i społeczności świeckie. Następnie ks. Profesor ukazał
kontekst historyczny powstania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz pod-
kreślił, że Deklaracja tych praw nie nadaje, ale je proklamuje. Następnie Prelegent
przeszedł do omówienia okoliczności powstania Karty Praw Podstawowych Unii
Europejskiej oraz jej treści. Podkreślił także optymizm Kościoła w ocenie tego doku-
mentu, który to optymizm ostatecznie zasadza się na wierze, że Unia Europejska
szuka innych podstaw jedności niż tylko ekonomiczne. Podobnie jak Powszechna
Deklaracja Praw Człowieka także Karta Praw Podstawowych nie tworzy praw, ale
je proklamuje. Ks. Profesor przedstawił także zastrzeżenia zgłaszane do Karty Praw
Podstawowych. Najważniejsze z nich dotyczą zbyt ogólnikowego ujęcia początków
i końca życia ludzkiego, a także zakaz jedynie klonowania reprodukcyjnego. Zastrze-
żenia są zgłaszane także pod adresem art. 9 mówiącego o małżeństwie i rodzinie.
Niepokój budzi również stawianie na jednej płaszczyźnie płci i orientacji seksualnej.

Drugi referat wygłosił ks. prof. J. Gocko. Dotyczył on koncepcji praw człowieka
oraz niektórych kontrowersji z nimi związanych. Na początku Prelegent zarysował
postawę Kościoła wobec praw człowieka, zaznaczając, że postawa ta cechuje się
pewną ambiwalencją, ponieważ z jednej strony propagowanie praw człowieka wpisuje
się w istotne posłannictwo Kościoła, a z drugiej stosunek wszelkich deklaracji tych
praw podobny jest do stosunku do demokracji. Ks. Gocko wskazał także na dwa
stanowiska wobec genezy praw człowieka: jedni uważają je za wytwór mentalności
oświeceniowej, inni natomiast za owoc etycznego i kulturowego ciągu. W stosunku
do pierwszej opinii Kościół zawsze wyrażał swój dystans. Istotna zmiana dokonała
się za papieża Leona XIII. Mówiąc o źródłach praw człowieka, Prelegent zauważył
istnienie swoistego redukcjonizmu w podejściu do nich. Dlatego podkreślił potrzebę
personalistycznej, a nie tylko humanistycznej, ich interpretacji. Źródłem praw czło-
wieka jest bowiem nienaruszalna godność człowieka, a nie prawo pozytywne. Prawa
człowieka wyrastają zatem z antropologii. Ich podstawa ma charakter ontologiczny.
W ostatniej części referatu ks. Gocko wskazał na potrzebę koherentności między
duchem a literą praw człowieka, ponieważ są one ciągle różnie formułowane i różnie
interpretowane. Ostatni z referatów wygłosił p. Zbigniew Derdziuk. Wskazał on na
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elementy zapewniające osiągnięcie celów władzy, którymi są: prawo, budżet, kadry,
informacja.

W ramach dyskusji panelowej podjęto szereg zagadnień szczegółowych związa-
nych z prawami człowieka. Ks. prof. K. Jeżyna mówił o prawach pacjenta, a więc
o uprawnieniach przysługujących wszystkim w zakresie ochrony zdrowia. Prelegent
ukazał historię kształtowania się współczesnego ujęcia praw człowieka w tym zakre-
sie oraz kształtowanie się polskiej Karty Praw Pacjenta, która – jak podkreślił – nie
stanowi odrębnego dokumentu, ale konglomerat różnych dokumentów, które zawiera-
ją także przepisy stojące na straży praw pacjentów, spośród których wyszczególniają
dwie grupy osób: chorych psychicznie i dzieci. Istnieje także europejska Karta Praw
Pacjenta (o charakterze nieformalnym) oraz Karta Praw Pacjenta WHO. Najkrótszą,
najbardziej rzeczową, a tym samym godną uwagi jest – zdaniem Prelegenta – Karta
europejska. Ks. Jeżyna wskazał też na portale internetowe, gdzie można włączyć się
do dyskusji nad realizacją tych praw (przy Ministrze Zdrowia, www. prawapacjen-
ta.eu; www.znanylekarz.pl). Ze względu na głośne w ostatnim czasie i szeroko dys-
kutowane zdarzenia, ks. Jeżyna zaproponował do dyskusji zagadnienie korupcji
w służbie zdrowia.

Ks. dr P. H. Kieniewicz mówił na temat prawa do opieki zdrowotnej. Wskazał
na współczesną sytuację nacechowaną pewną ambiwalencją w tym względzie. Zazna-
czył także, że tego prawa nie jest w stanie zabezpieczyć służba zdrowia. Jako temat
do dyskusji podał 19 nr Encykliki Jana Pawła II Laborem exercens, który zawiera
postulat bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Bp prof. J. Wróbel podniósł temat praw zwierząt. Zagadnienie to – jak zaznaczył
– nie jest proste. Dokonała się w tym względzie ewolucja poglądów od niezbyt
przychylnych (sprowadzanie zwierząt do czegoś, co służy człowiekowi) aż do anima-
lizmu czy zoopersonalizmu. Pierwsze prezentowali Spinoza, Kartezjusz (zwierzęta,
jako nie mające duszy, nie mogą cieszyć się prawami). Także w okresie Odrodzenia
i Oświecenia, a więc w dobie egzaltacji intelektem uważano, że zwierzęta, jako
pozbawione intelektu, nie mają także praw. Istotne zmiany zaszły dopiero w połowie
XX wieku. Ich przedstawicielem jest Lorenz, twórca etologii. W 1977 r. zostaje
uchwalona Światowa Deklaracja Praw Zwierząt, potwierdzona także przez UNESCO.
Polska ma również swoją ustawę o ochronie zwierząt z 1997 r., która jest bardziej
umiarkowana niż te o zasięgu światowym. Następnie Prelegent odniósł się do trwają-
cej dyskusji o źródłach praw zwierząt. Jedni bowiem uważają, że zwierzęta mają
prawa o tyle, o ile zostały one im udzielone przez człowieka. Inni natomiast bronią
stanowiska, że prawa te wynikają z samej natury. Tak więc prawa zwierząt można
rozumieć w sensie analogicznym bądź ontologicznym, tak jak w przypadku człowie-
ka. Ks. Biskup wskazał też na przemówienie Jana Pawła II z 20.06.1991 r. o szacun-
ku dla zwierząt oraz na objawione źródła takiej postawy. Zaznaczył także, że zwie-
rzęta mają zmysły, więc odczuwają i z tego wynika potrzeba ich szanowania.

Ks. dr W. Rzepa mówił na temat prawa do samorealizacji. Zaznaczył, że w krę-
gach kościelnych to prawo budzi negatywne konotacje, jako prawo do egoizmu.
Pozytywnie natomiast pojęcie to zostało rozwinięte przez psychologię humanistyczną.
Czy zatem w chrześcijańskiej antropologii – pytał – jest miejsce na pojęcie samo-
realizacji? Prelegent ujął to prawo w kontekście wezwania do naśladowania Chrystu-
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sa, które zdaje się odrzucać samorealizację. Skoro jednak Chrystus „ukazuje człowie-
ka samemu człowiekowi”, a nie tylko siebie człowiekowi, można w pewnym sensie
zaakceptować to prawo. Ks. Rzepa zaznaczył, że Powszechna Deklaracja Praw Czło-
wieka nie mówi wprost o prawie do samorealizacji, ale wydaje się, że wszystkie
prawa tam zapisane ostatecznie są takiej samorealizacji podporządkowane.

Ks. dr M. Pokrywka podjął zagadnienie praw reprodukcyjnych, zwracając już na
początku swojego wystąpienia uwagę na pewne zawirowania terminologiczne wokół
tej kwestii. Sam termin „prawa reprodukcyjne” występuje bowiem szczególnie po
konferencjach w Kairze i Pekinie i jest synonimem aborcji na życzenie, nieskrępowa-
nej antykoncepcji. Wobec takiej ideologizacji Prelegent wskazał na potrzebę dookreś-
lenia pojęć.

Podczas dyskusji ustosunkowano się do wystąpień wprowadzających oraz podjęto
wiele szczegółowych zagadnień związanych z istotą, rolą oraz sposobami promocji
praw człowieka, zwłaszcza w Kościele. Zastanawiano się na ile, i czy, prawa czło-
wieka są dla człowieka, czy są to prawa o człowieku, czy wystarczająco określają
jak żyć. Ks. P. Kieniewicz zwrócił uwagę na brak „prawdy” wśród fundamentów
w Karcie Praw Podstawowych. KPP – zdaniem ks. Kieniewicza – wyprowadza prawa
człowieka z samego prawa, a nie z prawa naturalnego. Ks. F. Greniuk ustosunkowu-
jąc się do tej wypowiedzi zaznaczył, że faktem jest, iż w Karcie Praw Podstawowych
nie ma terminu „prawda”. Jednakże „świadomość duchowego i moralnego dzie-
dzictwa” oraz inne zwroty w niej występujące wskazują na konieczność i uznanie
prawdy. Podobnie, użyte tam sformułowania świadczą, że prawa, o których mówi,
są odczytane a nie nadane, choć wprost o tym nie mówi. Zdaniem Księdza Profesora
KPP jest wyrazem prawa naturalnego.

Ks. S. Nowosad, wskazując na potrzebę ścisłego określania pojęć, odwołał się do
używanego powszechnie terminu „małżeństwo homoseksualne”, gdy w rzeczywistości
należałoby mówić „związek homoseksualny”. Pytał: jak bronić się przed poszerza-
niem pojęcia małżeństwa. Sugerował także, by raczej nie używać terminu „prawa
zwierząt”, ponieważ zwierzęta nie mają godności osobowej. Odniósł się także do
kwestii cierpienia zwierząt. Bp J. Wróbel, podzielając uwagi i niepokoje słuchaczy
co do praw zwierząt, podkreślił, że o ile o prawach człowieka mówimy ze względu
na jego godność, to prawa zwierząt są prawami w sensie analogicznym. Jednakże
potrzeba rozróżniania pomiędzy rzeczami materialnymi a istotami żywymi wskazuje
na konieczność ich szczególnego traktowania. W odpowiedzi ks. Nowosadowi pod-
kreślił, że cierpi tylko człowiek. Zwierzęta nie cierpią w sensie ludzkim, ponieważ
nie mają świadomości i nie potrafią nadać swojemu cierpieniu sensu.

M. Wyrostkiewicz pytał czy prawo do rozwoju i rozwoju intelektualnego znaczy
to samo co samorealizacja. Zwrócił też uwagę, by mówiąc o prawach nie zagubić
prawdy o obowiązkach. Obowiązki bowiem wynikają z praw. W tym kontekście
postulował, by zamiast mówić o prawach zwierząt, podkreślać obowiązki człowieka
wobec zwierząt. Podsumowanie dyskusji przez ks. J. Gockę oraz całego sympozjum
przez Dyrektora Instytutu zakończyły obrady.


