
Interdyscyplinarna monografi a Lublin – miasto zgody religijnej. 
Ekumenizm w historii, teologii, kulturze pod redakcją Sławomira 
Pawłowskiego SAC oraz Sławomira Jacka Żurka jest zbiorem 
kilkudziesięciu artykułów napisanych przez czołowych specjalistów 
z kraju i z zagranicy w zakresie teologii ekumenicznej i porównawczej, 
historii poszczególnych wyznań chrześcijańskich i ekumenizmu, 
a także badań nad współczesnymi tendencjami religijnymi. Jest 
to również naukowy pomnik doniosłego wydarzenia, którym był 
Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny (Lublin 29–31 października 
2017 r.). Miejmy nadzieję, że oprócz prezentowanej publikacji wyda 
on jeszcze inne owoce i będzie na różne sposoby kontynuowany. 

Dr hab. Piotr Kopiec
Instytut Ekumeniczny KUL

 Katolicyzm, prawosławie i ewangelicyzm, a przed wojną jeszcze 
judaizm, od wielu wieków kształtowały i wciąż kształtują oblicze 
duchowe, kulturalne, intelektualne, a także życie codzienne Lublina. 
Monografi a, będąca pokłosiem wielkiego Międzynarodowego 
Kongresu Ekumenicznego w Lublinie, jaki odbył się w roku 2017 dla 
upamiętnienia 700-lecia Lublina, 500-lecia Reformacji i 100-lecia 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, to swoisty 
monument wielowyznaniowej społeczności oraz jej duchowej 
spuścizny, którą dziś może poszczycić się miasto zawarcia Unii 
Lubelskiej. Warto zagłębić się w tę lekturę nie tylko po to, aby 
uchwycić fenomen współistnienia tak różnych kultur obecny tu 
pokojowo przez wieki. Można się z tego dzieła dowiedzieć także 
wiele na temat współczesnych denominacji chrześcijańskich, tak 
w wymiarze polskim, jak i światowym.
 

Ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL
Dyrektor Instytutu Ekumenicznego  KUL

 

ZAPROSZENIE 

Lublin 
miasto zgody reLigijnej
ekumenizm w historii, teologii, kulturze

City of reLigious agreement
ecumenism in History, Theology, Culture
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PROGRAM SPOTKANIA
(Zamek Lubelski, 28.02.2018 r.    g. 18.00)

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE 
Kaplica Trójcy Świętej

z udziałem Biskupów trzech Kościołów chrześcijańskich
i chóru prawosławnej Katedry Przemienienia Pańskiego 

w Lublinie 

PROMOCJA MONOGRAFII 
LUBLIN – MIASTO ZGODY RELIGIJNEJ. 

Ekumenizm w historii, teologii, kulturze
(Sala malarstwa polskiego XIX i XX w.)

• Przywitanie gości:
ks. prof. Augustyn Eckmann (prezes Towarzystwa 
Naukowego KUL), ks. Andrzej Gontarek 
(przewodniczący Polskiej Rady Ekumenicznej o. Lublin).

• Debata biskupów:
„O� ���� ������� B��� ��������������” (Kol 1,15)

– w 600-lecie powstania polichromii 
Kaplicy Trójcy Świętej

1.  abp Abel (Popławski), ordynariusz prawosławnej 
diecezji lubelsko-chełmskiej: Teologia ikony; 

2.  abp Stanisław Budzik, ordynariusz rzymskokatolickiej 
archidiecezji lubelskiej: Prawdy wiary w przekazie 
polichromii Kaplicy Trójcy Świętej;

3.  bp Jan Cieślar, ordynariusz ewangelicko-augsburskiej 
diecezji warszawskiej: Droga od Słowa do obrazu 
w tradycji ewangelickiej.

• Słowo o książce:
ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL; 
ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC, prof. KUL; 
prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (KUL).

TOWARZYSTWO NAUKOWE
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
JANA PAWŁA II
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Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
Fundacja Rozwoju KUL

zapraszają
na uroczyste rozpoczęcie realizacji programu

„������ �����������. 
W �������� ���������� 

��������������
 (1918–2018)”

połączonego z promocją 
monografi i naukowej:

Lublin 
MIASTO ZGODY RELIGIJNEJ.
Ekumenizm w historii, teologii, kulturze
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