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WYZWANIA DUSZPASTERSKIE DLA KOŚCIOA W POLSCE.
50 LAT INSPIRACJI SOBORU WATYKAŃSKIEGO II
Sympozjum naukowe. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II
Lublin, 15 maja 2013 r.

15 maja 2013 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawa II odbyo sie
ogólnopolskie sympozjum pt. Wyzwania duszpasterskie dla Kościoa w Polsce. 50 lat
inspiracji Soboru Watykańskiego II zorganizowane przez Specjalizacje Teologii Praktycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawa II i Sekcje Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynaa Stefana Wyszyńskiego. Sympozjum to wpisuje sie
we wspóprace teologów pastoralistów, której celem jest prezentacja wasnych osi ag
nieć naukowych, podjecie wspólnych badań teologicznopastoralnych oraz wzajemne
poznanie sie pracowników i doktorantów obu uczelni. Na sympozjum obecni byli
takze goście z wydziaów teologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytetu Ślaskiego

w Katowicach oraz Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu.
Sympozjum otworzy dziekan Wydziau Teologii KUL, ks. prof. dr hab. Mirosaw
Kalinowski, który zwróci uwage na wyzwania, jakie stoja przed teologia pastoralna
i duszpasterstwem w obecnych czasach. Wymagaja one pogebionej analizy, która
domaga sie wspópracy wielu specjalistów i róznych środowisk naukowych. Ksiadz

Dziekan z uznaniem wyrazi sie o inicjatywie wspópracy teologów pastoralistów
z KUL-em i UKSW. Wprowadzenia w tematyke sympozjum dokona kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Ogólnej KUL, dr hab. Marek Fiakowski OFMConv, który
podkreśli, ze gównym celem sympozjum jest ukazanie, jak Kośció w Polsce przyja

przesanie Soboru Watykańskiego II i jak to szczególne wydarzenie XX wieku inspiruje polskie duszpasterstwo. Przywita równiez zaproszonych gości i uczestników.
Pierwszej sesji sympozjum przewodniczy dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej
i Katechetyki, ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL. Jako pierwszy wystapi
 kierownik Katedry Socjologii Religii KUL, ks. dr hab. Kazimierz Świes, który podja

tematyke uwarunkowań duszpasterstwa w Polsce. W swoim referacie Kontekst spoeczno-kulturowy duszpasterstwa w Polsce, wskaza wystepujace
 w jego ramach
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charakterystyczne tendencje, które Kośció powinien uwzgledniać w swej zbawczej
dziaalności. Zwraca uwage m.in. na demokratyzacje, emancypacje róznych segmentów spoeczeństwa, liberalizacje regu zycia publicznego, upowszechnienie wolnego
rynku i konkurencji, wzrost indywidualizmu oraz przechodzenie od dominacji nakazów i zakazów do uprzywilejowania i przyzwolenia. Niektóre z tych tendencji moga
mieć negatywny wpyw na postawy i zachowania w sferze religijnej i moralnej.
Drugi referat, pt. Duszpasterstwo inspirowane mistagogia jako odpowiedź na
wspóczesne wyzwania duszpasterskie, zaprezentowa ks. dr Mieczysaw Polak
(UMK). Prelegent podkreśli, ze zanim teologowie pastoraliści i duszpasterze postawia sobie pytania o konkretne metody duszpasterskie, musza określić pastoralnoteologiczne zasady, z których te dziaania wynikaja.
 Praktyka bowiem bez solidnych
podstaw teoretycznych jest raczej zagrozeniem, niz dziaaniem zmierzajacym

w
kierunku realizacji określonych celów i przynoszacym

zamierzone owoce. Inspiracje
mistagogiczne dla wspóczesnego duszpasterstwa nie stanowia jednak gotowych
recept czy instrukcji duszpasterskich, ale wpisuja sie raczej w obszar pastoralnoteologicznych poszukiwań, majacych

na celu sformuowanie określonych zasad duszpasterskich, opisujacych

pewien rodzaj duszpasterskiej mentalności. W tym kontekście ks.
dr Polak ukaza istote mistagogii, najwazniejsze elementy „nowej mistagogii”
K. Rahnera oraz koncepcje duszpasterstwa mistagogicznego.
Ostatnim prelegentem pierwszej sesji by kierownik Katedry Teologii Pastoralnej
Szczególnej KUL, ks. bp dr hab. Wiesaw Śmigiel, prof. KUL, który w referacie pt.
Zadania pastoralne biskupów przypomnia, ze zadania te wyznacza przede wszystkim
tradycja, praktyka oraz Magisterium Kościoa. Gównym źródem dla podjetej przez
ks. bp. Śmigla tematyki byo wydane przez Kongregacje do spraw Biskupów Dyrektorium o pasterskiej posudze biskupów „Apostolorum successores” (9 marca 2004),
które zawiera synteze dotychczasowej doktryny oraz wskazania praktyczne dotyczace

posugi biskupów. Prelegent omówi podstawowe zadania biskupów, którzy jako
nastepcy apostoów uczestnicza w potrójnym posannictwie Chrystusa. Nastepnie
wzróci uwage na zasady dotyczace
 sprawowania posugi pasterskiej biskupa oraz styl
jej sprawowania, na który dziś tak duzy akcent kadzie w swoim nauczaniu papiez
Franciszek.
Druga sesje pod przewodnictwem ks. dr. Tomasza Wielebskiego (UKSW) rozpocza
 referat kierownika Katedry Teologii Charytatywnej KUL, ks. dr. hab. Wiesawa Przygody, prof. KUL, pt. Aktualne wyzwania pastoralne dla prezbiterów. Spośród
wielu wyzwań prelegent wybra, jego zdaniem, najwazniejsze i syntetycznie je zaprezentowa w kluczu soborowej wizji Kościoa pojetego jako communio i missio. Wskaza na konieczność budowania wspólnoty eklezjalnej. Chociaz do jej tworzenia sa
powoani wszyscy ochrzczeni, to jednak szczególna odpowiedzialność za jej ksztatowanie i jakościowy rozwój spoczywa na kapanach. Nastepnie omówi wyzwania
zwiazane

z goszeniem sowa Bozego, animacja modlitwy i zycia liturgicznego oraz
eklezjalnej posugi miości. Na zakończenie przedstawi kilka refleksji na temat
duchowości polskich prezbiterów.
Referat Diakon jako podmiot duszpasterstwa pod nieobecność autora, ks. dr. hab.
Edmunda Robka, prof. UKSW – kierownika Katedry Prakseologii Pastoralnej i Organizacji Duszpasterstwa UKSW – odczyta ks. dr T. Wielebski. W referacie zaprezen-
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towano pojecie diakonii, nastepnie krótko omówiono dzieje diakonatu, miejsce suz by
diakońskiej w Kościele oraz powinności i obowiazki

diakonów. Na zakończenie
ukazane zostay perspektywy diakonatu staego w Polsce.
Areopagi zycia konsekrowanego to tytu wystapienia

ks. dr. hab. Czesawa Parzyszka SAC, prof. UKSW. Prelegent opisa zycie konsekrowane jako dar Boga dla
Kościoa powszechnego, nastepnie wyliczy i omówi szczególne zadania osób konsekrowanych w Kościele lokalnym, wspóprace osób konsekrowanych z biskupami
i duchowieństwem, z innymi instytutami zycia konsekrowanego oraz z katolikami
świeckimi. Wskaza takze na role osób konsekrowanych w szeroko pojetej formacji,
zgodne z charyzmatem zaangazowanie na polu katechizacji, pracy parafialnej oraz
dziaalności charytatywnej. Aktywności tej towarzyszyć musi posuszeństwo i geboka
miość do Kościoa.
Ostatnia sesje prowadzi ks. dr Jacek Goleń z Katedry Duszpasterstwa Rodzin
KUL. Wystapio

w niej trzech prelegentów. Ks. dr hab. Dariusz Lipiec, kierownik
Katedry Organizacji Duszpasterstwa KUL, omówi Apostolskie zaangazowanie laikatu
w Kościele w Polsce. Rozpocza
 od przypomnienia nauczania Kościoa wspóczesnego dotyczacego

apostolstwa laikatu. Nastepnie zaprezentowa najwazniejsze formy
zaangazowania świeckich w Kościele w Polsce, szczególnie w ramach parafii, w katechizacji, dziaalności charytatywnej i zrzeszeniach religijnych, wskazujac
 równocześnie na trudności i braki tej aktywności. Na zakończenie prelegent przedstawi
perspektywy zaangazowania świeckich w zycie Kościoa-wspólnoty, zwracajac
 uwage
na konieczność przeamywania bierności katolików świeckich w Kościele w Polsce,
które wynikaja m.in. z braku czasu spowodowanego obowiazkami

zawodowymi i rodzinnymi oraz z ogólnej niecheci do dziaalności spoecznej. Ponadto podkreśli
konieczność integralnej formacji katolików świeckich.
Kolejny referat, pt. Apostolat rodziny naglac
 a potrzeba Kościoa, wygosi ks. dr
Zbigniew Zarembski, prodziekan do spraw dydaktycznych i studenckich na Wydziale
Teologicznym UMK. Przypomnia, ze jednym z waznych celów dziaalności duszpasterskiej Kościoa w dzisiejszych czasach staa sie aktywizacja apostolska rodzin.
Apostolat mazeńsko-rodzinny stanowi bowiem skuteczny sposób zapobiegania oziebianiu sie klimatu wiary i laicyzacji, stajac
 sie zarazem środkiem uświe cania i przemiany świata. Jest on równiez sprawdzianem dla rodziny w przyjmowaniu Ewangelii
i w ksztatowaniu dojrzaości w wierze, by nia zyć i dzielić sie nia z innymi. Prelegent omówi istote apostolatu rodziny oraz wskaza najwazniejsze drogi jego realizacji. Ponadto zwróci uwage na wsparcie, jakie ze strony Kościoa otrzymuje mazeństwo i rodzina.
Ostatni referat, pt. Odnowa parafii w świetle eklezjologii komunii, wygosi ks.
dr hab. Bogdan Biela, prof. UŚ. Omówi eklezjologie communio, a nastepnie ukaza
parafie w świetle eklezjologii komunii. Zaprezentowa strategie budowania parafii
jako wspólnoty, podkreślajac,
 ze w obecnych warunkach proces odnowy parafii to
mozolne wdrazanie w zycie przewidzianych dziaań oraz ich korygowanie w zalezności od zmieniajacych

sie potrzeb. Nie nalezy tu zatem oczekiwać szybkich i spektakularnych osiagnie
  ć.
Sympozjum zakończya krótka dyskusja oraz deklaracja kontynuowania spotkań
teologów pastoralistów i doktorantów z KUL i UKSW.

