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Zakres tematyczny: 

Zagadnienie wzajemnych relacji religii i nauki od wieków wzbudza skrajne postawy, a często 

stosunki te są stereotypowo postrzegane jako antagonistyczne. Jednakże coraz wyraźniejsze 

jest również rosnące zainteresowanie naukowców religią, co może świadczyć o tym, że nauki 

przyrodnicze stają w obliczu pytań, na które za pomocą swoich metod nie potrafią udzielić 

odpowiedzi. Z drugiej zaś strony religijne zainteresowanie nauką wyraża się nie tylko w 

szczegółowych kwestiach dotyczących konkretnych twierdzeń teologicznych, ale powstaniem 

„teologii nauki” i próbą ponownego przemyślenia wzajemnych odniesień miedzy religią i 

nauką.  

 Rozwijająca się dynamicznie w ostatnich latach literatura pokazuje kierunki badań, 

które prowadzą do ponownej analizy dawnych źródeł konfliktu, a nade wszystko do 

wskazania możliwych dróg dialogu i integracji: zagadnienia sztucznej inteligencji, 

emergencji, stworzenia świata (teorii ewolucji, Inteligentnego Projektu), wyjątkowości 

człowieka, tożsamości osobowej w kontekście zmartwychwstania, rozumienia duszy, a także 

relacji umysł – mózg. Są to obszary, w których dochodzi do interakcji między nauką a religią, 

a ich dialog skutkuje uściśleniem terminologii filozoficznej i próbami jej redefinicji, co 

widoczne w teologicznych debatach dot. pojęcia natury i jej zmienności czy rozumienia 

Opatrzności Bożej. Szczególnym wyrazem relacji między nauką a religią są próby określenia 

sposobu działania Boga w świecie (divine action), które nawiązują do osiągnięć wielu nauk 

szczegółowych, zwłaszcza ostatnio do mechaniki kwantowej, na poziomie której szuka się 

niekiedy „miejsca”, w którym Bóg mógłby działać i interweniować w historii świata. Dialog 

wokół osiągnięć współczesnej nauki i odkrywanie rządzących nią patterns bez wątpienia nie 

pozostaje bez skutku na religijne koncepcje świata. Wzajemnym powiązaniom, specyfice 

ujęcia dialogu nauka-religia w różnych wyznaniach chrześcijańskich oraz w innych religiach 

świata, poświęcona będzie niniejsza sekcja.  
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Program sekcji/Workshops Programme:  

Dr hab. Piotr Bylica - Poziomy analizy w religiach świata a relacja między religią i nauką 

Levels of Analysis in World Religions and the Relation Between Religion and Science 

Ks. Prof. UMK dr hab. Piotr Roszak -Teologiczny zwrot w sporze o działanie Boga? 

Analogiczna przyczynowość Boga w perspektywie tomistycznej/A Theological Turn in 

Divine Action Debate? An Analogical Causality of God in a Thomistic Perspective 

 Ks. Prof. AIK. dr hab.  Bogdan Lisiak SJ - Czy Einstein był ateistą?/Was Einstein an 

Atheist? 

Mgr Jonathan Scovil - Jak pogodzić wiarę z nauką - indywidualne strategie polskich 

katolików 

Dr Stanisław Radoń - Neuro-psycho-matematyka medytacji, czyli o tym, jak można mierzyć 

doświadczenia religijne/ The neuro-psycho-mathematic core of meditation 

Dr Konrad Szocik - Religia w świetle ewolucji biologicznej i kulturowej 

Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski - O dwu rodzajach niezgodności nauk i religii 


