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H U G O LIN LA N G K A M M ER O FM

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO SEKCJI BIBLIJNEJ
NA KONGRESIE TEOLOGÓW POLSKICH
— LUBLIN, WRZESIEŃ 1983 R.

Sprawozdanie obejmuje okres od ostatniego Kongresu Teologów Polskich od
bytego w Krakowie-Mogile w 1976 r. do obecnego Kongresu, który odbył! się w
Lublinie w 1983 r.
Sekcja BiblijnaF liczy około 150 członków, wykładowców Pisma św. wszystkich
ośrodków teologicznych w Polsce. Większość z nich posiada prócz doktoratu z teo
logii licencjat, dwunastu — doktorat Nauk Biblijnych, z liczby dwudziestu pięciu
habilitowało się, większość na KUL-u, pozostali na ATK, a także na Akademii Pa
pieskiej w Krakowie.
Rolę koordynacyjną Sekcji Biblijnej spełnia zarząd liczący pięciu członków.
Do obecnego zarządu należą: o. H. Langkammer (przewodniczący), o. A. Jankowski
(zastępca), ks. J. Łach, ks. J. Szlaga, ks. J. Pytel na miejsce śp. ks. M. Petera.
Zarząd odbywa w roku dwa zebrania, jedno o charakterze informacyjno-administracyjnym, drugie o charakterze naukowym.
GłóWna działalność sekcji skupia się Wokół sympozjów. Mają one na ę |tó za
poznanie się z aktualnym stanem badań egzegetycznych na święcie, konfrontację
tych b&dań z potrzebami polskiej biblistyki, znalezienie wspólnej linii dla polskich
badań egzegetycznych ściśle naukowych oraz dla wskazania dróg biblistyki prak
tycznej, służącej zarówno zainteresowa»ym, jak i szerszym kręgom. W jrffflittłjjl
okresie od ostatniego kongresu odbyto pięć sympozjów: Na Górze św. Anny' —
1977 r., w Kielcach — 1978 r. w, Nysie — 1979 r. we Włocławku — 1980 r., w Pel
plinie — 1981 r. Sympozja odbywały się na określony temat. Ideą centralną było
Słowo Boże w swojej roli pneumatycznej, rozpatrywane pod hasłem Słowo Boże
w pierw otnym Kościele (N ysap A spekty natchnienia biblijnego (Włocławek), K yrios — Pneumo (Pelplin). Syiripozja na ogół trwały dwa dni, wygłoszono od 4 do 6
referatów i odczytano od 2 do 4 komunikatów, dyskusje i podsumowania służj§|f
do wyjaśnień, wzajemnej wymiany poglądów oraz do podkreślenia zagadnień waż
nych i aktualnych dla naszej polskiej rzeczywistości biblijnej. Pełny tekst każdego
sympozjum łącznie z dyskusjami i podsumowaniem został dotychczas opublikowany
w osobnym numerze „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego”.
Ubolewać należy tylko nad tym, że w sympozjach bierze udział najwyżej
50-60 biblistów. Trzy seminaria od lat hie posyłają żadnego przedstawiciela.
O. Hugolin Langkamm er
Przewodniczący

