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WSPÓPRACA SEKCJI KATECHETYKI KUL
Z INSTYTUTEM TEOLOGICZNYM
IM. ŚW. JÓZEFA BILCZEWSKIEGO
WE LWOWIE
W 2009 roku metropolita lwowski obrzadku

acińskiego, abp Mieczysaw Mokrzycki, powoa do zycia Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego, nawia
zujac
 tym samym do chlubnych tradycji studiowania i prowadzenia badań teologicznych we Lwowie. Dyrektorem tego Instytutu zosta ks. dr Jacek Uliasz, poprzednio
wieloletni pracownik Instytutu Teologicznego w Gródku Podolskim na Ukrainie.
Instytut we Lwowie prowadzi studia dla alumnów Wyzszego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej oraz Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego św. Wincentego Pallottiego we Lwowie, a takze dla sióstr zakonnych i osób świeckich. Instytut patronuje takze od strony naukowej Studium Formacyjnemu dla Kapanów, Studium Organistowskiemu, Studium Duszpasterstwa Rodzin, Kursowi dla zakrystianów,
Kursowi dla suzby liturgicznej. Uczestniczy równiez w organizacji innych kursów
formacyjnych dla potrzeb Archidiecezji Lwowskiej.
Siostry zakonne i świeccy studenci Instytutu we Lwowie sa jednocześnie studentami Wydziau Teologii KUL. Wspópraca z KUL polega przede wszystkim na tym,
ze pracownicy tej uczelni prowadza zajecia we Lwowie oraz prowadza seminaria
naukowe i promuja prace dyplomowe. Z kolei wspópraca sekcji katechetyki KUL
z Instytutem we Lwowie, oprócz promowania prac dyplomowych, polega na wspólnym organizowaniu sympozjów pedagogiczno-katechetycznych. W latach 2011-2013
wspólnie zorganizowano trzy sympozja w cyklu tematycznym „W trosce o rodzine”.
Pierwsze z nich odbyo sie 11 maja 2011 roku. Wzieli w nim udzia pracownicy
naukowi KUL – ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL oraz ks. dr hab. Marian
Zajac,
 prof. KUL. Pierwszy z nich, ceniony specjalista z zakresu katechetyki specjalnej, wygosi referat pt. „W trosce o rodzine z dzieckiem niepenosprawnym”. Zwró-
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ci w nim uwage na wartości i wyzwania, jakie niesie ze soba obecność dziecka
niepenosprawnego w rodzinie. Z kolei ks. prof. Marian Zajac
 wygosi referat zatytuowany „Wspóczesna rodzina miejscem Boga i czowieka” akcentujac
 konieczność
i mozliwości wychowania religijnego w środowisku rodzinnym.
Kolejne sympozjum z tego cyklu odbyo sie 12 maja 2012 roku. Katechetyke
KUL reprezentowa na nim ks. dr hab. Pawe Makosa,

którego wystapienie

nosio
tytu „Moja rodzina moim szcześciem”. Zasadnicze treści tego referatu dotyczyy
psychologiczno-pedagogicznych uwarunkowań budowania rodzinnego szcześcia.
Zwrócono w nim szczególna uwage na konieczność tworzenia relacji opartych na
empatii i dobrze pojetej asertywności. Trzecia edycja miedzynarodowych sympozjów
z cyklu „W trosce o rodzine” miaa miejsce 11 maja 2013 roku. Ponownie katechetyke KUL reprezentowa na nim ks. dr hab. Pawe Makosa.

Prowadzi wówczas jedna
z sesji sympozjalnych oraz wygosi dwa referaty: „Ksztatowanie obrazu Boga jako
fundament religijnego wychowania dzieci” oraz „Religijność modziezy jako wyzwanie dla edukacji chrześcijańskiej”. Pierwsze z tych wstapień

poświecone byo określeniu prawidowego obrazu Boga, który nalezy przekazać dzieciom, a takze roli jaka
w tym zadaniu odgrywa rodzina, parafia i szkoa. Z kolei podczas drugiego referatu
prelegent przedstawi wyniki najnowszych badań socjologicznych dotyczacych

religijności modziezy, podja
 próbe określenia przyczyny ich dynamiki oraz wskaza najwazniejsze wyzwania dla wychowania religijnego.
Kontynuujac
 wspóprace z Instytutem Teologicznym we Lwowie, w dniu 10 maja
2014 roku zorganizowano wspólnie ze specjalizacja katechetyki KUL kolejne sympozjum. Nosio ono tytu: „Wychowanie do wartości. Wspóczesne szanse i wyzwania”. Wspóprowadzacym

i jednym z prelegentów sympozjum by ks. dr hab. Pawe
Makosa.

Wygosi on referat, pt. „Realizacja funkcji wychowawczej nauczania religii.
Mozliwości i ograniczenia”, zwracajac
 uwage na potencja nauczania religii w ksztatowaniu postaw altruistycznych i prospoecznych. Szczególny akcent zosta poozony
na ukazanie znaczenia motywacji religijnej w zyciu kazdego czowieka. Przedstawiono równiez wyniki badań empirycznych potwierdzajacych

te teze.
Wspópraca sekcji katechetyki KUL z Instytutem Teologicznym we Lwowie nie
ogranicza sie jednak tylko do wspóorganizowania i wspóprowadzenia sympozjów.
Dotyczy ona takze wydawanego przez Instytut periodyku naukowego pt. „Studia
Leopoliensia”. W skad rady programowo-naukowej tego czasopisma wchodza bowiem takze przedstawiciele katechetyki KUL – ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof.
KUL oraz ks. dr hab. Pawe Makosa.

Kolejnym i niezwykle wymiernym obszarem
wspópracy jest takze promocja prac magisterskich przygotowanych przez studentów
Instytutu Teologicznego we Lwowie. Po raz pierwszy absolwenci Instytutu obronili
prace magisterskie w KUL w dniu 26.05.2014 roku.
Nalezy mieć nadzieje, ze trwajaca
 od kilku lat wspópraca sekcji katechetyki KUL
z Instytutem Teologicznym im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie bedzie nie
tylko kontynuowana, ale równiez nastapi
 jej intensyfikacja. Oprócz wspópracy naukowej do perspektywicznych obszarów wspólnych dziaań nalezy niewatpliwie

przygotowanie materiaów do nauczania religii i katechezy.

