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Miqdzynarodowy Kongres Europejlkiego Stowarzylzenia Teologów Katolicldch
Brityllawa ( Slowacja) od 28 — 31 lierpnii 2019.

Nadzieja.
W czym pokladamynaszq nadziej;

Szanowni Koledzy Profesorowie
Szanowni Doktorzy

Z Wielka radošciq zapraszam Was na Miedzynarodowy Kungres Europejskiego Stowarzyszenia
Teulogów Katolickich, który odbedzie sie w Bratyslawie (Slowacja) od 28 * 31 sierpnia 2019 r.'

Podtytulem:

Nadzieja.

w CZVM POKLADMY NASZANADmeP

W naszych czasach nadzieja rodzi znaki zapytania. Dezintegracja systemów ekonomicznych,
panstw i spoleczeňstw, rodzin, przyjažni, brak zaufania do struktur politycznych, zmusza nas do
zadania pytania, czy nadzieja zniknela z dos'wiaclczenia wspólczesnych.W starzejqcej sie Europie, gdzie
eutanazja znajduje coraz wieksze poparcie, co može znaczyc' nadzieja? jes'li mamy nadzieje zwiazanq
tylko z tym žyciem, czy možemy ciqgle miec' nadzieje na czas po s'mierci?

Sceptycyzm dotyczacy projektu zjednoczonej Europy, równiež zaprasza nas do refleksji nad
tym, czyrn jest nadzieja we wspólnej Europie. Liczne konflikty wšród czlonków róžnych religii, zmusza
nas do myslenia, czy w ogóle možemy jeszcze wierzyc' w wzajemnq koegzystencje. Czym jest nadzieja
chrzes'cijan przešladowanych w niektórych krajach? Czym jest nadzieja imigranta, przybywajacego z
wiarq w lepszq przyszlos'č? Czy mlodziež wierzy Košciolcwi? Czy Košciól wierzy mlodziežy? Edukacja
jest równiež jakoš polaczona z nadziejq na lepszq przyszlošé. jak možemy wspólpracowac' i innymi w
procesie edukacji i Formacji?

Ludzkie žycie i wzajemne relacje zbudowane sa na zaufaniu i nadziei. Nadzieja jest jedna z
podstawowyeh postaw czlowieka w biblii, a w tym samym jednym z filaro'w teologii chrzešcijaňskiej.
Nadzieja jest wažnq czqšciq nie tylko wspólnoty ludzkiej ale tež ludzkiego dos'wiadczenia. Nadzieja
zwykle odnosi si; do znaczenia * jest polqczona ze znaczeniem tego, co sie dzieje i na co oczekujemy,
do tego czego jeszcze nie posiadamy, co jest czes'ciowo nie znane, tajemniczea ]est to nasz podstawowy
wybo'r, gdzie interpretujemy ostateczne znaczenie naszej egzystencji. Tak wigc, kiedy mówimy jako
wierzqcy w nadziejq jako cnotq teologalnq, može dziač sie tak zarówno \] wierzacych i niewierzqcych.
Každy ma nadzieje ale w czym i w kim naszq nadzieje pokladamy?

Wszystkie trzy religie monoteistyczne sq przede wszystkim eschatologiczne, i nasza nadzieja
jest eschatologiczna, nie utopijna. Nadzieja jest ta jakoscia uniwersalna dynamicznego dos'wiadczenia
czlowieka, która popyclia nas do przodu do eschatologicznej przyszlos'ci. Lepiej zrozumiemy czlowieka,
kiedy odkryjemy nadziejq w jego motywacjach.

Przez wybranie zagadnienia nadziei i poszukiwanie tego, gclzie pokladamy naszq nadziejq,
miqdzynarodowykongres w Bratyslawie, oferuje nie tylko zagadnienie ale poszukiwanie tego, co nas
lqczy. Oferuje nadzieje: dla každego i dla wszystkich, i dla šwiata i dla Košciola i religii.

Znani eksperci ze šwiata, z róžnych kontynentów bgdq prezentowac' zagadnienie nadziei w
perspektywie interdyscyplinarneja Myšl przewodnia wyklaclów plenarnych bedzíe uzupelnicna
konFerencjami w sekciach i warszlatach, które zapewnia miejsce do przemyšlen nad tematem



podslawowym nadziei w relacji do ůlozoůi, polityki, pedagogů, pracy spolecznej, milosierdzia, dialogu
miqdzyreligijnego i ekumenizmu.

W dniu 28 sierpnia, rano, na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Trnawie, (siedziba w
Bratyslawie), rozpocznie siq Emerging Scholars conference. w czasie której profusorzy, doktorzy
idoktorancji przedstawia swoje trešciowe prezentacie Call Hr papers rozpocznie siq w dniu 24
wrzešnia 20l84 Informacje (: tym, jak tež o calej konferencji možna znalez'c':
hitps:l/www.wsctcongresZOl9.net

Kongres rozpocznie sit; w dniu 28 sierpnia 2019 r., wieczorem, w hotelu Crowne Plaza
uroczstym powitanien i wprowadzeniem w temat iproblematykq kongresu. Tego lo roku ? 20I9,
Eumpejskie Stowarzyszenie Teologów Katulickcl'l, obchodtič bgdzie trzydzieslolecie swojego istnienia
i dzialania. Ciszq si; osobis'cie, že t; rocznicq uczcimy w Bratyslawie. a nasze glównie konferencje, jak
i w poszczególnych sekcji obrad ukaža, že teologia rzeczywišcie ma swoje miejsce w ludzkiej
spolecznos'ci, w Košciele i na uniwersytecier

Rejestracja droga elektronicznq rozpocznie si; w dniu I lutego 20l9 r. Zarezewowališmyw
hotelu wiele miejsc, w miare, dostgpnych cenowo i zapraszamy wszytkich, którzy qua mogli wziac'
udzial w obradach Kongresu. Prosimy nie zwlekac'w zglaszaniu siq. Z radošcia tež informujq, že udalo
si; nam uzyskač znacznq pomoc Hnansowq dla tych profesorów i studentów, który poprosza o pomoc
w oplacie rejestracji, kosztów podróžy i zakwaterownia.

]ako Wiceprezydent Europejskiego StowarzyszeniaTeologów Kaatolickich z radošciq zapraszam
Kolegów Pruŕesorów i Studentów ( równiež tych. którzy ineteresuja si; teologia), aby wziqli udzial w
obradach Kongresu, ktory zgromadzí leologów z celej Europy - teologów z róžnych dyscyplin
teologicznych. Radu]; siq juž z možliwošci wspólnej reHeksji, z wymiany myšli i došwiadczeň w duchu
przyjaz'ni, która charakteryzuje nasze Europejskie StowarzyszenieTeologów Katolickich.

Z radošciq oczekujq Was w przyszlym roku w Bratyslawie.

Z wyrazami szacunku i serdecznym pozdowieniem

doc. ThLic. Miloš LlCl'lnEl', D.Th.
Wiceprezydent ESCT, Dziekan "rv:-ru

The ESCT, founded in 1989, brings together many zhea/ugr'ans ňom among the drľěrent countries ofEurope.
Its members war/< at thealagical institutes, universities, acadcmŕes, seminar-les, and within bat/7 Church and
„ciny. Th: aim ohh: European Society for Catholic Thealagy is to promote the academic dikcipline ofCatha/ic
theologprimari/y at the intersecrion where Church and society meet. As a systematic rzflzctinn an 'ĺaith seeking
undcmbrrdingĺ Catholic then/egy cngages in interdisciplinary research and education which is both onal and
constructivcly critical of the Chun—h, while at the same time meeting thc highest atadtmr'c standards of the
academy. Th: Soci'zry aŕTers iss/fas a service both za the Church and to society across Europe by supporting
its members, both lay and cleric, in engaging with the many questions that :ha/ĺengc Christian faith as well as
contemporary European culture.


