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Niewiastę dzielną kto znajdzie? (Prz 31,10)
Rola kobiet w historii zbawienia
24 marca 2015
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Collegium Joannis Pauli II, aula C-1031

Program
8.00 - Msza święta w kościele akademickim KUL
9.00 - Wprowadzenie i rozpoczęcie: ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL, prodziekan
Wydziału Teologii oraz ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, dyrektor INB KUL
Sesja I (9.15-10.35) – przewodniczy ks. dr hab. Dariusz Dziadosz
ks. dr Łukasz Laskowski (MSD Częstochowa), Prostytucja i prostytucja sakralna w
kontekście ironii opowiadania o Tamar (Rdz 38)
dr hab. Anna Kuśmirek (UKSW), Rut jako ’ešet ayil („niewiasta mężna”)
dr Barbara Strzałkowska (UKSW), Gomer – problematyczna żona czyli obraz Izraela w
historii zbawienia
dr Magdalena Jóźwiak (Uniwersytet Wrocławski), Jeszcze trwasz mocno w swej prawości?
Złorzecz Bogu i umieraj!» (Hi 2,9). Typologia żony Hioba w „Komentarzu do historii
Hioba” Filipa Prezbitera na tle wybranych dzieł egzegetycznych Ojców Kościoła
10.35 - pytania do prelegentów
11.00 - przerwa
Sesja II (11.20-12.40) – przewodniczy dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
s. dr Judyta Pudełko PDDM (PWT Warszawa), (Nie)obecność kobiet w „Pochwale Ojców”
(Syr 44–49)

ks. dr hab. Jan Klinkowski, prof. PWT Wrocław, Teologiczne rozwiązanie problemu
zniesławienia Maryi w poczęciu Jezusa przed zamieszkaniem z Józefem
ks. dr Tomasz Bąk (KUL), «Jezus rzekł do nich: „Moja żona” ». Znaczenie kontrowersyjnego
manuskryptu koptyjskiego w świetle współczesnej wiedzy i polemiki
dr Andrzej Mrozek (UJ), Kobieta dyskutująca z Jezusem (Mk 7,24-30)
12.40 - pytania do prelegentów
13.20 - przerwa

Sesja III (14.30-15.30) – przewodniczy ks. dr hab. Mirosław Wróbel, prof. KUL
dr hab. Kalina Wojciechowska (ChAT), Poważana erudytka czy kobieta rozwiązła?
Teologiczno-językowy obraz Samarytanki w J 4,1-42
dr Beata Urbanek (UŚ), Maria z Betanii (Łk 10; J 11–12)
ks. dr Jacek Kucharski (KUL - WSD Radom), Odkłamana Maria z Magdali w interpretacji
Ewangelii kanonicznych.
15.30 - pytania do prelegentów
15.50 - przerwa

Sesja IV (16.10-17.10) – przewodniczy ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy CM
ks. dr Marcin Kowalski (KUL), Nowe wino w starych bukłakach? Pawłowe ujęcie roli kobiety
w małżeństwie w Ef 5,22-33
dr Danuta Piekarz (UPJP II), Tekla, współpracownica Pawła
dr Agata Rybińska (UMCS), ’ešet ayil – od tekstu po artefakty
17.10 pytania do prelegentów
17.30 przerwa

Sesja doktorancka (17.50-19.05) - przewodniczy ks. dr hab. Stefan Szymik MSF, prof. KUL
s. mgr lic. Weronika Orel OSB (KUL), „Aby nie mówiono o mnie: Kobieta go zabiła” (Sdz
9,54). Czy rzeczywiście śmierć z kobiecej ręki jest hańbą?
mgr Dawid Mielnik (KUL), Czy Bóg może posłużyć się nekromantką? Studium historycznokulturowe biblijnej figury wróżki z Endor
mgr Michał Klukowski (KUL), Funkcja postaci żony Piłata w procesie Jezusa (Mt 27,19)
mgr lic. Anna Gibek (UPJPII), Siła i słabość kobiet w Ewangelii św. Łukasza
ks. mgr lic. Adam Węgrzyn SDB (KUL), Co mówi kobieta, która milczy? Analiza narratywna
postaci grzesznicy w Łk 7,36-50
19.05 - pytania do prelegentów

