
RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO 

zaprasza na ogólnopolska konferencję naukową 

IIIIII  DDzziieeńń  SSttuuddeennttaa  TTeeoollooggiiii    

FFIIDDEESS  QQUUAAEERREENNSS  IINNTTEELLLLEECCTTUUMM  

która odbędzie się w dniach 21 – 22 maja 2013 roku w siedzibie Wydziału Teologicznego UAM, Poznań, ul. Wieżowa 2/4, Aula A i A2, bud. A 
 

Środa, 22 maja 2013 r.  
Godz. 10:10 - Msza święta koncelebrowana w kaplicy wydziałowej pw. Zwiastowania NMP 

pod przewodnictwem Ks. bpa Zdzisława Fortuniaka, biskup pomocniczy, Wikariusz Generalny Archidiecezji Poznańskiej 
 

Godz. 11:30 – aula A 

Wykład ks. prof. UPJPII dr hab. Janusza Królikowskiego 

TT ee oo ll oo gg ii aa   aa   nn aa ss zz aa   ww ii aa rr aa   mm ii ęę dd zz yy   aa pp oo ll oo gg ii ąą   ii   mm ii ss tt yy kk ąą   
 

 

Godz. 12:15 - WWii aarraa   ppoo ss zz uukk uujjąącc aa   zz rroo zzuumm ii ee nn ii aa     
panel studencki V– aula A 

 
 

Pojęcie wiary w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku kl. Karol Świergosz (UAM Poznań) 

Fenomen «homo quaerens» jako preambuła wiary kl. Artur Kołodziejczyk (UKSW Warszawa)  

W poszukiwaniu prawdziwości cudu w prawie kanonicznym i teologii                                       kl. Andrzej Semerak (UWM Olsztyn) 

Kryzys relacji fundamentem kryzysu wiary kl.  Paweł Grzesiak (UWM Olsztyn) 

Oryginalne elementy teologii wiary w ujęciu Josepha Ratzingera kl. Krzysztof Górski (UKSW Warszawa) 

Determinanty wiary- dziecko niepełnosprawne w Rodzinie. 
Studium katechetyczno-pastoralne 

br. Hubert Pilarczyk OMI (UAM Pozna ń) 

 
Godz. 14:30 - WWii aarraa   ppoo ss zz uukk uujjąącc aa   ssyy nn tt ee zzyy   

panel studencki VI – aula A 
 

Aksjomat Karla Rahnera a nauka o Trójcy Świętej  
w ujęciu Hansa Ursa von Balthazara kl. Robert Lewandowski (UAM Poznań) 
Wcielenie jako miejsce objawienia miłości Trójjedynego Boga  
w ujęciu Hansa Ursa von Balthazara kl. Piotr Przyszlakowski (UAM Poznań) 
Aniołowie jako substancje czyste, 
czyli o wierze Kościoła w niematerialność stworzeń duchowych kl. Mateusz Klaczyński  (UAM Poznań) 

Od przemieniania ciała do przemieniania kosmosu – w stronę teologii Wschodu,  
czyli o Przebóstwieniu słów kilka Anna Gapińska (UAM Poznań) 

  
WWii aarr aa   ppoo ss zzuu kkuujjąącc aa   cc ee ll ee bbrraacc jj ii   

panel studencki VII – aula A2 
 

„Bez liturgii i sakramentów wyznanie wiary nie miałoby skuteczności...”  
Rola liturgii w kształtowaniu się wiary Josepha Ratzingera Michał Mikołajczak (UAM Poznań) 
Sakrament chrztu w starożytnym Kościele Nubijskim  -  
próba zrozumienia liturgii i teologii chrztu poprzez analizę basenów chrzcielnych i 
wschodnich tradycji liturgicznych Katarzyna Mich (UAM Poznań) 
„Najwi ększe cuda powstają w największej ciszy” –  
Cuda Eucharystyczne w historii Chrześcijaństwa Artur Jemielita (ChAT Warszawa)  
Antropologiczne podłoże grzechu w kontekście absolucji generalnej w świecie 
współczesnym Maciej Rogalski (UAM Poznań) 

Godz. 16:00 - Sesja integracyjna „Teologiada” 


