yczenia jubileuszowe dla ks. prof. dr. hab. Alojzego Marcola
W czasie ogólnopolskiego spotkania naukowego Stowarzyszenia
Teologów Moralistów w Warszawie, w dniach 12 – 14 czerwca 2011 r.,
pami tali my o 80. rocznicy urodzin ks. prof. dr. hab. Alojzego Marcola,
wybitnego teologa moralisty, zwi zanego ze l skiem Opolskim i Akademi
Teologii Katolickiej, a potem z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu
Opolskiego. O drodze naukowej opowiadał wychowanek Jubilata, ks. prof. Piotr
Morciniec.
23 listopada br. w Opolu, ks. prof. K. Glombik zorganizował sympozjum
naukowe o sakramencie pokuty, którego owocem jest monografia: Sakrament
pokuty wobec problemów współczesno ci, dedykowana Ksi dzu Profesorowi
Alojzemu Marcolowi. Sympozjum zgromadziło wielu teologów moralistów,
którzy wdzi czno wobec Jubilata ł czyli z ciekaw refleksj nad sakramentem
pokuty i współczesnymi wyzwaniami, przed jakimi stoi spowiednik.
Przewodnicz cy Stowarzyszenia Teologów Moralistów w Polsce miał
zaszczyt bra udział w tym spotkaniu oraz wyrazi podzi kowanie Dostojnemu
Jubilatowi, szczególnie za przewodniczenie Sekcji Teologów Moralistów w
Polsce w latach 1990 – 1996. Z tamtych czasów pami tamy zarówno pełne
kole e skiej serdeczno ci spotkania teologów moralistów, jak i inspiruj ce
sympozja naukowe, które dawały asumpt do dyskusji teologów moralistów z
przedstawicielami współczesnych nauk o człowieku.
Cieszymy si , e wychowankowie Ksi dza Profesora A. Marcola
kontynuuj w Opolu tradycje takiego uprawiania teologii. W imieniu wszystkich
członków Stowarzyszenia Teologów Moralistów dzi kujemy Jubilatowi za
wszystko, co czynił i czyni dla polskiej teologii moralnej. Dzi kujemy za
yczliwo , która jest serdeczna w stosunku do ludzi i sprawiedliwa wobec ich
dzieł. Dzi kujemy za prace o spowiednictwie, ukazywanie wymiaru
ekumenicznego teologii moralnej i przekłady znacz cych prac z obszaru j zyka
niemieckiego.
Dzi kujemy Bogu za mo liwo spotkania w Opolu tak wielu naszych
Kolegów, na czele z ks. prof. dr. hab. Janem Kowalskim, którzy przyjechali, aby
wyrazi wdzi czno
i szacunek wobec Jubilata. Korzystaj c ze strony
internetowej naszego Stowarzyszenia, poszerzamy przestrze wdzi czno ci,
ycz c Dostojnemu Jubilatowi pogody ducha, zdrowia i spełnienia wszystkich
planów.
Ks. Ireneusz Mroczkowski
Przewodnicz cy STM

