PROGRAM SEKCJI
SEKCJA XI
RELIGIE W POSZUKIWANIU NOWEJ DUCHOWOŚCI
Koordynator: Ks. prof. dr hab. Janusz Mariański
15 WRZEŚNIA 2017, PIĄTEK /15th SEPTEMBER 2017, FRIDAY
Miejsce/Venue: Centrum Dialogu, Aula, godz. 16-17.30
Zakres tematyczny:
Na przełomie XX i XXI wieku globalny trend sekularyzacyjny uległ pewnemu zahamowaniu, a nawet
pojawił się trend powtórnego uduchowienia, swoistego „zaczarowania” (z sekularyzacji wyrasta
duchowość). Ta nadciągająca nowa duchowość jest rozumiana przez jednych jako symptom kryzysu
nowoczesności, inni wskazują na nowe nurty autentycznych poszukiwań duchowych. Religioznawcy,
a także socjologowie religii opisują w różnych pojęciach nowe formy religijności i duchowości. Coraz
wyraźniej zaznacza się w przestrzeni społecznej ewolucja od społeczno-integracyjnych do
subiektywno-emocjonalnych funkcji religii, ustosunkowana z dystansem wobec dogmatyki i struktur
hierarchicznych wielkich organizacji kościelnych. Wśród tych, którzy przestają wierzyć w
sekularyzację, a nawet są rozczarowani sekularyzmem, pojawiają się poszukiwania nowych form
duchowości, zarówno w ramach religii (np. chrześcijaństwa), jak i bez powiązania z jakąkolwiek
religią zinstytucjonalizowaną. Obydwu formom nowej duchowości: duchowości religijnej i
duchowości niereligijnej będzie poświęcona Sekcja pt. „Religie w poszukiwaniu nowej duchowości”.
Różnego rodzaju poszukiwania duchowe są do pewnego stopnia konsekwencją tego, że kultura
współczesna nie daje satysfakcjonujących odpowiedzi na podstawowe dylematy moralne i
egzystencjalne. Nowa duchowość często nie jest już odmianą religijności, lecz kształtuje się jako
fenomen coraz bardziej od niej niezależny i autonomiczny.
Program sekcji/Workshops Programme:
Dr Przemysław Strzyżyński – The Polish Catholics religiosity and the transactional analysis
Dr hab. Grzegorz Bugajak -Wspólne wątki w tradycjach religijnych i w “nowej duchowości”
Dr hab. Romuald Piekarski - Nowe formy wiary i duchowości w kontekście publicznej obecności
religii w życiu publicznym, postrzegane z perspektywy wybranych teoretyków cywilizacji
Dr hab. Halina Melicka-Pawłowska - Duchowość jako religijność ponowoczesna
Dr Agnieszka Zduniak - Nowa duchowość w niemieckojęzycznej socjologii religii
Dr Paweł Szuppe - Nowe ruchy religijne w kulturze Zachodu/ New religious movements in Western
culture
Prof. dr hab. Elżbieta Rydz, Dr Anna Wieradzka-Pilarczyk – Rodzaje duchowości i ich znaczenie
w rozwoju tożsamości religijnej
Dr Remigiusz Ciesielski – Rola i miejsce modlitwy we współczesnej kulturze polskiej
Dr Stanisław Jaromi – Nowa duchowośc uważna na ubogich i stworzenie według Laudato si’
Dr Anna Daszewska – Religia i duchowość w ujęciu Roberta Wuthnowa
Mgr Michał Wróblewski – Polski spór o okultyzm: Posacki – Prokopiuk

