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DZIESIąTY ZJAZD TOWARZYSTWA NAUKOWEGO 
FRANCISZKA SALEZEGO młoDzież a kościół

W dniach 19 i 20 maja 2017 r. odbył się w Lądzie nad Wartą kolejny, dziesiąty 
zjazd Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, skupiającego czynnych na-
ukowo kapłanów, świeckich i sympatyków zgromadzenia salezjańskiego w Polsce. 
W pięknym pocysterskim klasztorze przez dwa dni przedstawiano opinie, dzielono 
się doświadczeniami i prezentowano wyniki badań dotyczące wiodącego tematu 
Młodzież a Kościół. Zgromadzeni reprezentowali środowiska naukowe całej Polski, 
aczkolwiek większość stanowiła społeczność naukowa skupiona w Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dwudziestego maja, po Mszy św. koncelebrowanej przez wszystkich zgroma-
dzonych kapłanów z udziałem inspektora salezjanów krakowskich ks. Adama 
Parszywki, rozpoczęto obrady w pięknej sali opackiej. Zjazd otworzył prezes 
Towarzystwa ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski i w swoim wystąpieniu zadał 
dwa zasadnicze dla wizerunku współczesnej młodzieży i Kościoła pytania, które 
określiły kierunek obrad i prezentacji wyników badań. W sposób szczególny wy-
brzmiało pytanie ks. profesora o młodzież i jej świat oraz zaangażowanie w wiarę 
i prace Kościoła. 

Jako pierwszy głos zabrał ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba – dziekan Wydziału 
Nauk Społecznych i Historycznych UKSW, który podjął trud odpowiedzi na pytanie 
Czy młodzież odchodzi od Kościoła i od jakiego Kościoła? Badania socjologiczne 
wykazały bowiem, że młodzi Polacy systematycznie wciągani są w wir spraw nie-
koniecznie związanych z wiarą i oprócz 8% głęboko wierzących reszta wykazuje 
albo brak wiary, albo niezdecydowanie w tej kwestii, natomiast część uważa się za 
osoby wierzące. U większości młodego pokolenia, jak wynika z badań, wiara jest 
„letnia”. Co zatem powoduje taką sytuację? Przyczyn upatrywać należy w szybko 
zachodzących w świecie zmianach cywilizacyjnych, konformizmie i upowszech-
nianiem się postaw indyferentnych religijnie. W końcowym fragmencie prelegent 
ukazał skutek, jaki niosą za sobą te postawy, mianowicie obojętność w stosunku do 
instytucji religijnych wyrażająca się relatywizmem i prywatyzacją religijności, a tym 
samym pewnego rodzaju „odkościelenieniem”, co oznacza odejście od Kościoła 
instytucjonalnego, ale nie od religii.

Kolejny referent zajął się kwestią Młodzież a chrześcijański system wartości. 
Referat autorstwa ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawliny wygłosił w zastępstwie 
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usprawiedliwionej jego nieobecności adiunkt z Papieskiego Wydziału Teologicznego 
w Warszawie – ks. dr Marcin Szczerbiński. Przedstawił on zgromadzonym swego 
rodzaju przegląd grup młodzieżowych (ziomki, domisie, lighthakerzy, regaci i hip-
stersi) z określeniem ich kondycji materialnej i zawodowej oraz przypisał wartości, 
które kierują ich życiem. Z badanej grupy znaczny odsetek uważał, że świat jest 
niesprawiedliwy, część miała poczucie spełnienia, natomiast 37% przewidywało, 
że żyć im się będzie gorzej, niż dotychczas. Wartość, dla przebadanej młodzieży, 
oznaczała proces poszukiwania czegoś, co jest dla jednostki korzystne.

Dr Mateusz Tutak zaprezentował badania przeprowadzone podczas Światowych 
Dni Młodzieży, które odbyły się z udziałem papieża Franciszka w Krakowie w roku 
2016. Ta grupa młodzieży była szczególnego rodzaju, bowiem skupiała pokolenie 
zaangażowane w życie Kościoła. To zaangażowanie, wyniesione zazwyczaj z domu 
rodzinnego, przejawia się między innymi poszanowaniem autorytetu kapłana 
w sferze religijnej. Jednak lekcje religii nie miały znaczącego wpływu na postawę 
religijną uczestników Światowych Dni Młodzieży, które w oczekiwaniach młodego 
pokolenia są przeżyciem i emocjami wspólnotowymi, prowadzącymi do wzmoc-
nienia wiary. 

Po przerwie na kawę rozpoczęto kolejną turę obrad moderowaną przez 
ks. dra hab. Sylwestra Jędrzejewskiego i jako pierwszy zaprezentował swój refe-
rat ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB – dyrektor Instytutu Teologii 
Pastoralnej w Wydziale Teologicznym UKSW, przewodniczący Stowarzyszenia 
Katechetyków Polskich. W swoim wystąpieniu zajął się problemem Młodzież a na-
uka religii w szkole, różnicując wyraźnie katechezę i nauczanie religii i twierdząc, 
że nauczanie religii nie jest katechezą i nigdy nią nie będzie. Czym uzasadniał 
ks. profesor swoje twierdzenie? Wyjaśnienia należy szukać w rozumieniu katechezy 
jako formowaniu osobowości, nauczaniu prawd wiary, wprowadzaniu w obszar 
religijnych doświadczeń chrześcijańskich w ścisłym związku z liturgią i sakramen-
tami, nadające jej tym samym niepowtarzalny charakter. Trzy funkcje katechezy 
zamykają się w triadzie: nauczania, wychowania i wtajemniczenia. O ile nauczanie 
i wychowanie przypisane są także do nauczania religii, o tyle wtajemniczanie, 
związane z liturgią, zawsze zostanie domeną katechezy, zwłaszcza parafialnej, 
bowiem to ona może i powinna spełniać funkcję wtajemniczenia.

Natomiast lekcje religii w szkole nie prowadzą do wtajemniczenia i prowadzić 
nie mogą, z racji na charakter edukacji, która nie zakłada inicjacji. Religia w szkole 
jest narzędziem wychowania i nauczania, jest kulturotwórczą cząstką adresowaną 
do różnorodnego zbiorowiska uczniów o różnych, niekoniecznie chrześcijańskich 
korzeniach. Modlitwa roztargnionych uczniów, odmawiana w pośpiechu, nie za-
wsze najlepsze kwalifikacje katechetów, wszystko to sytuuje religię wśród innych 
przedmiotów nauczania jako jeszcze jedną z lekcji, na którą trzeba odrobić zadania. 
A Pismo Święte występuje w charakterze podręcznika, a nie przewodnika życio-
wego prowadzącego młodzież do pogłębionej wiary i przygotowujące do życia 
w wartościach ewangelicznych. Ks. prof. K. Misiaszek podkreślił małą skuteczność 
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katechezy szkolnej, mimo dużych oczekiwań hierarchów, zwłaszcza w obliczu 
dramatycznego spadku uczestnictwa ludzi młodych w życiu liturgicznym Kościoła. 
Przeprowadzone badania socjologiczne wyraźnie wskazują, że wiedza religijna 
uczniów jest zdecydowanie niewystarczająca. Jest to zdaniem prelegenta pokłosie 
całkowitej rezygnacji z katechezy parafialnej. 

Jako przedostatni wystąpił o. dr hab. Marek Fiałkowski OFM Conv. z Instytutu 
Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL i zaprezentował referat: Grupy, ruchy, 
wspólnoty, stowarzyszenia szansą zaangażowania młodzieży w Kościele, w którym 
kolejno przedstawił działające w Polsce tego rodzaju gremia, między innymi Ruch 
Światło-Życie, Odnowa w Duchu Świętym i inne. Prelegent podkreślił wady i zalety 
tego typu grup, do których zaliczył zamkniecie się we własnym kręgu, jednocześnie 
twierdząc, że wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, w których uczestniczy młodzież, 
prowadzą do zrozumienia istoty Kościoła i jego ustawicznej budowy dla przyszłych 
pokoleń chrześcijan.

Tę część zjazdu zakończył swoim brawurowym wystąpieniem, zatytułowanym 
Wolontariat jako szansa aktywności w Kościele, ksiądz inspektor Adam Parszywka. 
Przekazał on zebranym słuchaczom swoje doświadczenia w pracy z młodzieżą 
skupioną w wolontariacie na przykładzie studium przypadku. Problem młodzieży 
i jej stałe zaangażowania w życie Kościoła, zdaniem ks. inspektora, to nieustająca 
potrzeba przeżywania, które niewątpliwie wiąże się z „niestałością młodzieży” 
postrzeganą jednak jako dobry objaw w kościelnym wolontariacie. Odwołując się 
do św. Jana Bosko, podkreślił ważność przedsiębranych inicjatyw w porozumieniu 
i przy czynnym udziale młodzieży. Jan Bosko zakładał zgromadzenie salezjań-
skie wspólnie z młodzieżą. I osobiste zaangażowanie wychowanków ks. Bosko 
w to dzieło umożliwiało im przeżywanie, nabywanie doświadczeń. Pokonywanie 
trudności, udział w tworzeniu jest przeżywaniem koniecznym, aby zaistniała na-
dzieja na stałe zaangażowanie młodzieży w prace Kościoła, zwłaszcza prowadzo-
nego z rozmachem przez księdza inspektora wolontariatu. Udział we wspólnocie 
wolontariuszy wiąże się ściśle z ewangelizacją, także podczas misji. Misyjność 
poza granicami kraju stanowi nie tylko wyzwanie, ale jest potwierdzeniem ja, 
pragnieniem serca. Misyjność to zadanie, które jest płaszczyzną do zaangażowania 
młodzieży z Jezusem i dla Jezusa. 

Wystąpienie poparte zostało przykładami zrealizowanych projektów infra-
strukturalnych. W podsumowaniu referent podkreślił trzy elementy, mianowicie: 
1. Istnieje w młodzieży potencjał, który należy wykorzystać jak najlepiej, również 
przez wolontariat; 2. Wolontariat daje jej możliwość rozwoju; 3. Misyjność należy 
rozumieć jako kategorię uczestnictwa. Duszpasterstwo nie może być kuźnią, ale 
laboratorium, w którym rozwijać się będzie kreatywność młodego pokolenia przy 
stałym towarzyszeniu Kościoła. Stałością są predyspozycje młodzieży, jej chęć 
i pragnienie rozwoju.
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W podsumowaniu obrad stwierdzono, że w młodych ludziach tkwi olbrzymi 
potencjał i potrzeba czynienia dobra, a Kościół powinien ryzykować tak, jak ry-
zykował Jezus, narażając się faryzeuszom. 

 Druga część obrad poświęcona została wyborom nowego prezesa TNFS i jego 
zarządu. Odbyła się zgodnie z przewidzianymi w statucie procedurami. Na kolejną 
kadencję wybrano jednogłośnie ks. prof. dr hab. Kazimierza Misiaszka, po czym 
wszyscy udali się na obiad.

Zjazdowi towarzyszyły również atrakcje w postaci spotkania integracyjnego 
(pierwszego dnia zjazdu, wieczorem) oraz interesującej wycieczki po klasztorze, 
oprowadzanej przez znakomitego przewodnika – kleryka lądzkiego seminarium 
Pawła Lehmana sdb. Z braku czasu nie udało się zwiedzić zbiorów wolnomularstwa 
(największych w Europie) znajdujących się w pobliskim Ciążeniu. W końcowej 
fazie spotkania zaproponowano, aby tematyka kolejnego zjazdu związana była 
z młodzieżą w kontekście stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.


