214

SPRAWOZDANIA, KOMUNIKATY I RECENZJE

MAREK FIAKOWSKI OFMConv
Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL

W TROSCE O TEOLOGIE PASTORALNA I DUSZPASTERSTWO
Sympozjum z okazji wreczenia ksiegi pamiatkowej

i przejścia na emeryture ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II
Lublin, 30 października 2013 r.

30 października 2013 r. uczniowie i przyjaciele ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego spotkali sie na uroczystym sympozjum pt. W trosce o teologie pastoralna
i duszpasterstwo. Zostao ono zorganizowane z okazji wreczenia ksiegi pamiatkowej

i przejścia na emeryture tego wybitnego i cenionego w Polsce teologa pastoralisty.
Spotkanie rozpoczea Msza św. w intencji Ksiedza Profesora w Kościele Akademickim, a przewodniczy jej jego uczeń i nastepca w Katedrze Teologii Pastoralnej
Szczegóowej, bp dr hab. Wiesaw Śmigiel, prof. KUL. Podkreśli on w homilii, ze
ks. prof. Ryszarda Kamińskiego charakteryzuje odwaga, jasność pogladów

oraz
szczególna wrazliwość na los ludzi skrzywdzonych, ze nie wybiera dla siebie pierwszych miejsc, ale zawsze stara sie stawać po stronie sabych i odrzuconych.
Obrady sympozjum otworzy dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki
KUL, ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, który odczyta list gratulacyjny dziekana Wydziau Teologii KUL, ks. prof. dr. hab. Mirosawa Kalinowskiego. Nastepnie
dr hab. Marek Fiakowski OFMConv, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Ogólnej, przywita przybyych gości.
Pierwsza sesja sympozjum, której przewodniczy ks. dr hab. Adam Przybecki,
prof. UAM, rozpoczea sie od wystapienia

ks. bp. dr. hab. Wiesawa Śmigla, który
zaprezentowa zycie i dziaalność naukowa ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego.
Prelegent przedstawi jego biogram naukowy oraz dziaalność dydaktyczna i organizacyjna realizowana przede wszystkim na KUL-u. Omówi zajecia prowadzone przez
lubelskiego Pastoraliste, wyliczy penione funkcje i piastowane urzedy oraz doktoraty napisane pod jego kierunkiem. Na zakończenie przypomnia kierunki badań
ks. prof. Kamińskiego i jego najwazniejsze publikacje.
Drugi referat, pt. Wkad ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego w rozwój teologii pastoralnej, zaprezentowa dr hab. Marek Fiakowski OFMCon. Podkreśli on, ze
nie ma w Polsce drugiego autora, który tyle miejsca w swoich badaniach naukowych
poświeci problematyce koncepcji teologii pastoralnej. Zasuga ks. prof. Kamińskiego
jest dopracowanie i upowszechnienie paradygmatu analizy teologii pastoralnej. Ksiadz
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bilitacyjnej, takze wiekszość autorów prac dyplomowych powstaych pod jego kierunkiem wykorzystaa wspomniany paradygmat. Ojciec Fiakowski przypomnia, ze
ks. prof. R. Kamiński wypromowa 53 doktorów, a wielu jego uczniów usamodzielnio sie, uzyskujac
 stopień doktora habilitowanego i pracuje w wiodacych

ośrodkach
teologicznych w Polsce. Zwieńczeniem badań ks. prof. Kamińskiego nad koncepcja
teologii pastoralnej sa przygotowane pod jego kierunkiem dwutomowy podrecznik
teologii pastoralnej (Teologia pastoralna. T. 1-2. Lublin 2000-2002) oraz Leksykon
teologii pastoralnej (Lublin 2006).
Nastepnie wystapi
 kierownik Katedry Teologii Charytatywnej KUL, ks. dr hab.
Wiesaw Przygoda, prof. KUL, który podja
 kwestie parafii w badaniach naukowych
ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego. Parafia jest jednym z gównych kierunków
wieloletnich dociekań naukowych lubelskiego Pastoralisty, zapoczatkowanych

obszerna,
 interdyscyplinarna rozprawa habilitacyjna.
 Wiele miejsca poświeci on badaniom
nad powstaniem i rozwojem historycznym, podstawami teologicznymi i strukturami
wspólnotowymi parafii, a takze nad wspólnotowym charakterem duszpasterstwa
parafialnego oraz kierunkami jego odnowy. Wypracowany przez ks. Kamińskiego
caościowy obraz powstania i rozwoju parafii jako instytucji oraz jako organizmu
pastoralnego rzuca wiele świata na wspóczesny ksztat parafii i realizowanego
w niej duszpasterstwa, co pozwala przypuszczać, ze dorobek naukowy ks. Kamińskiego na temat parafii bedzie jeszcze przez dugi czas przydatny w intelektualnej i pastoralnej formacji przyszych kapanów, teologów świeckich oraz modych adeptów
nauki z zakresu teologii pastoralnej.
Na zakończenie pierwszej sesji ks. dr hab. Dariusz Lipiec, kierownik Katedry
Organizacji Duszpasterstwa KUL, przedstawi referat dotyczacy
 badań naukowych
ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego nad duszpasterstwem. Liczne publikacje
wskazuja,
 ze przedmiotem jego dociekań jest przede wszystkim koncepcja duszpasterstwa, czyli jego cele, podmiot i adresaci, a takze formy i metody realizacji. Prelegent
skupi sie na ukazaniu wkadu Ksiedza Profesora w badania nad duszpasterstwem
zwyczajnym i nadzwyczajnym.
Drugiej sesji sympozjum przewodniczy ks. prof. dr hab. Adam Skreczko
(UKSW). Zozyy sie na nia cztery referaty. Pierwszy, pt. Refleksja naukowa
ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego nad duszpasterstwem rodzin, wygosi
ks. dr Grzegorz Pyźlak z Katedry Duszpasterstwa Rodzin KUL. Przypomnia on, ze
ks. prof. R. Kamiński od 1997 r. kierowa Katedra i Specjalizacja Duszpasterstwa
Rodzin KUL oraz prowadzi dla studentów tej Specjalizacji wykad pt. Duszpasterstwo rodzin oraz seminarium doktoranckie w czasie którego wypromowa ośmiu
doktorów. Na szczególna uwage zasuguje przygotowany z inicjatywy ks. prof. Kamińskiego podrecznik pt. Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i dziaalność
pastoralna (Lublin 2013), który stanowi pierwsze tego typu, caościowe opracowanie
dotyczace
 duszpasterstwa rodzin w wymiarze teoretycznym i praktycznym, zarówno
na gruncie polskim, jak i europejskim. Ksiadz
 Profesor podkreśla potrzebe rozwoju
duszpasterstwa rodzin w dwu wymiarach: jako refleksji naukowej i praktyki pastoralnej, co wymaga zmiany w myśleniu i podejściu do duszpasterstwa rodzin oraz naukowego przygotowania i formacji pastoralnej pracowników tego duszpasterstwa.
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Kolejny referat przedstawi ks. dr hab. Kazimierz Świes, kierownik Katedry Socjologii Religii KUL. Dotyczy on roli socjologii w badaniach teologicznopastoralnych ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego. Znalazo sie tutaj omówienie podstawowych zasad relacji pomiedzy teologia pastoralna i socjologia tak, jak pojmowa
je Ksiadz
 Profesor, oraz prezentacja konkretnych przykadów zastosowania socjologii
w jego pastoralnej refleksji. Prelegent podkreśli, ze ks. prof. Kamiński nalezy do
waskiego

grona pastoralistów, którzy tak obficie czerpia z dorobku nauk spoecznych,
zwaszcza socjologii, przy czym nie jest to bezkrytyczne cytowanie wyników ani tez
przenoszenie socjologicznych kryteriów ich oceny. Ks. prof. Kamiński wyniki badań
socjologicznych interpretowa jako kapan, duszpasterz i teolog naukowiec. Mozna
wiec mówić o wkadzie lubelskiego Pastoralisty w socjologiczna diagnoze spoeczeństwa polskiego, takze religijności Polaków i sytuacji Kościoa w Polsce.
Kolejne dwa referaty wygosili zaprzyjaźnieni z ks. prof. R. Kamińskim: ks. prof.
dr hab. Bronisaw Mierzwiński (UKSW) i ks. prof. dr hab. Jan Wal (UPJPII). Pierwszy
z referatów, pt. Ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński – czowiek nauki i wierny przyjaciel, zawiera watki
 osobistego świadectwa ks. prof. Mierzwińskiego, który podkreśla
wybitne kompetencje metodologiczne Ksiedza Profesora, solidność w uprawnianiu nauki
oraz jego autorytet w środowisku teologów polskich. Ponadto zwraca uwage na zyczliwość oraz acz
 ac
 a ich przyjaźń. Drugi prelegent omówi zwiazki
 ks. prof. Kamińskiego
z krakowskim środowiskiem teologicznym. Ks. prof. Wal podziekowa ks. Kamińskiemu
za otwartość i wspóprace naukowa z innymi ośrodkami naukowymi, zwaszcza ze środowiskiem krakowskim. Kontakty te charakteryzowaa rzetelność, uporzadkowanie,

wytrwaość, dyspozycyjność i uczynność, a takze stawianie wymagań sobie i innym.
Ks. prof. Ryszard Kamiński przywiazuje

duza wage do standardów etycznych w nauce
i w tym wzgledzie nie idzie nigdy na zadne kompromisy, kierujac
 sie wyacznie

zasadami obiektywizmu, sumienności i odwagi intelektualnej.
Po wygoszeniu referatów redaktorzy ksiegi pamiatkowej:

bp dr hab. Wiesaw Śmigiel, prof. KUL, i o. dr hab. Marek Fiakowski wreczyli ksiege ks. prof. Ryszardowi
Kamińskiemu jako wyraz szacunku i wdzieczności za jego prace i osiagnie
  cia naukowe.
Nastepnie gos zabrali goście, m.in. przedstawiciele najwazniejszych ośrodków teologicznych w Polsce: Uniwersytetu Kardynaa Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawa II w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu, Papieskiego Wydziau Teologicznego we Wrocawiu. Ponadto sowa uznania i wdzieczności oraz najlepsze zyczenia
wygosili goście z diecezji siedleckiej, uczniowie, przedstawiciele wypromowanych
doktorów, studenci oraz przyjaciele ks. Kamińskiego.
Na zakończenie sympozjum gos zabra sam ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński.
Wspomnia on najwazniejsze osoby, które wpyney na jego zycie prywatne, kapańskie i naukowe. Podziekowa takze przybyym gościom, swoim wspópracownikom
oraz wszystkim, którzy przygotowali ksiege pamiatkow

a i sympozjum. Podzieli sie
takze z licznie zgromadzonymi uczestnikami sympozjum swoimi przemyśleniami dotyczacymi

kondycji nauki polskiej, zwaszcza teologii pastoralnej, oraz perspektywami jej rozwoju.

