
NURT SVD 1 (2020) s. 396-398 

Sprawozdanie 

Sympozjum La pedagogía de la vida espiritual en las etapas  
formativas. Educar la sensibilidad espiritual, Posadas (Argentyna), 
27-31 stycznia 2020 roku

Jarosław Tomaszewski
merton6@wp.pl

Facultad Teológica de Mariano Soler, Montevideo

Organizacja Wyższych Seminariów Duchownych w Argenty-
nie (Organización de los Seminarios de la Argentina – OSAR) to insty-
tucja wychowawcza, która zajmuje ważne miejsce w koncepcji tzw. 
formacji stałej prezbiterów Kościoła katolickiego. OSAR powstała 
w tym celu jako owoc refleksji podjętej podczas Soboru Watykańskie-
go II, kontynuowanej następnie w praktyce na terytorium Argentyny 
przez narodowe, doroczne spotkania wychowawców seminaryjnych, 
aby pogłębiać bogactwo formacji permanentnej kapłanów, służyć 
wymianie doświadczeń, prowadzić do spotkania księży, pracujących 
często w odległych od siebie i różnorodnych kulturowo regionach 
południowej części Ameryki Łacińskiej. Wizja i działalność OSAR 
została oficjalnie zaaprobowana przez Konferencję Episkopatu 
Argentyny już w 1991 roku. Od tego momentu OSAR nieprzerwanie 
organizuje – w porozumieniu ze wszystkimi oraz w duchu dobrze 
rozumianej kapłańskiej synodalności – coroczne spotkania forma-
cyjne dla wychowawców, posługujących w wyższych seminariach 
duchownych przede wszystkm Argentyny, ale również Urugwaju, 
Paragwaju i Chile.

W 2020 roku podobny, bardzo ciekawy, skonstruowany 
w formie sympozjum, zjazd moderatorów seminaryjnych, odbył się od 
27 do 31 stycznia w gościnnym domu Księży Werbistów pod wezwa-
niem Matki Bożej Fatimskiej w Posadas, czyli w jednym z głównych 
miast uroczego regionu Misiones. Wzięło w nim udział ponad 150 księ-
ży wychowawców z seminariów podzielonych na siedem prowincji 
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ogromnej obszarowo Argentyny, od Buenos Aires aż po Patagonię. 
Zaproszeni zostali również moderatorzy z wyższego seminarium 
duchownego Cristo Rey w Montevideo (Urugwaj) oraz z jedynego 
wyższego seminarium duchownego w Paragwaju. Prowadzącym 
sympozjum był znany psycholog, kierownik duchowy z Rzymu, kano-
sjanin, pedagog i wychowawca, wykładowca na Papieskim Uniwer-
sytecie Salezjańskim oraz na Claretianum, ojciec Amadeo Cencini. 
Plan sympozjum zawierał cztery moduły wykładowe każdego dnia 
z możliwością dyskusji i wymiany poglądów, ale również godziny 
modlitwy oraz braterskiej integracji między uczestniczącymi w zjeź-
dzie prezbiterami.

Za przewodni, inspirujący myślenie temat omawianego tutaj 
sympozjum Amadeo Cencini wybrał zagadnienie: Pedagogia życia 
duchowego na wszystkich etapach formacji. Wychowywać do duchowej wrażli-
wości (językiem podstawowym sympozjum, z racji geograficznych, był 
hiszpański, stąd też oryginalnie tytuł spotkania brzmiał: La pedagogía de 
la vida espiritual en las etapas formativas. Educar la sensibilidad espiritual). 
Przesłanie spotkania moderatorów seminaryjnych w Posadas, które 
sformułowane zostało zarówno pod wpływem wykładów prowa-
dzonych przez Amadeo Cenciniego, jak i przez dialog wewnętrzny 
księży, można wyrazić w trzech punktach. Po pierwsze, współczesna 
formacja seminaryjna musi skłaniać się do wychowywania alumnów 
w duchu odpowiedzialnego rozeznawania, odchodząc stanowczo od 
zachowawczego systemu mechanicznego wpajania przyszłym kapła-
nom katolickim ogólnych norm. Wydaje się, że ignacjańskie pojęcie 
rozeznawania jest bardzo bliskie myśleniu papieża Franciszka. Nie 
chodzi przy tym o relatywizm. Normy moralne istnieją i są obiektyw-
ne również w tych czasach. Należy jednak uformować w seminarzy-
stach duchową umiejętność czytania każdej normy w kontekście życia 
konkretnego człowieka, tylko z takiej bowiem postawy duchowej 
rodzi się wewnętrzna wrażliwość, niekiedy zapomniana w szeregach 
kapłańskich i zredukowana do suchego rygoryzmu.

Po drugie, formacja duchowa w seminariach musi opierać 
się na wolnym odczytaniu, inteligentnym przyswojeniu i osobistym, 
czyli uwewnętrznionym przyjęciu dyscypliny modlitwy oraz litur-
gii. Postawa narzucenia czy wymuszenia dobrej z natury dyscypliny 
doprowadza do nadużyć o charakterze autorytarnym, tak częstych 
i bolesnych w ostatnich latach w środowisku katolickim. Dyscyplina 
wewnętrzna rodzi w seminarzyście postawę duchowej wrażliwości na 
Boga, która jest o wiele cenniejsza od mentalności urzędnika, spełniają-
cego bezdusznie wobec Stwórcy religijny obowiązek.
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I po trzecie, w bolesnym kontekście nadużyć seksualnych, 

jakie zainfekowały kapłaństwo katolickie w ostatnich latach, Amadeo 
Cencini hojnie dzielił się z uczestnikami sympozjum bogatym 
doświadczeniem rzymskiego pedagoga. Wydaje się, że patologiczny 
problem nadużyć związany jest głównie z rosnącą liczbą duchownych 
żyjących w sposób przeciętny, a nawet mierny duchowo i moralnie, 
szukających tym samym (w efekcie wewnętrznej choroby przeciętno-
ści) bodźców niepochodzących ze świata Bożego, a często nawet wobec 
niego wrogich, przeciwnych, mentalnie odmiennych. To właśnie owo 
wypaczenie mentalności kapłańskiej, która została w ostatnim czasie 
drastycznie odseparowana od ducha ewangelicznego, prowadziło 
stan duchowny do tak często spotykanej, niekiedy powszechnej utra-
ty wrażliwości, a w końcu do nadmiernych i drastycznych nadużyć 
seksualnych oraz autorytarnych. Jak zauważył Amadeo Cencini, nigdy 
wcześniej – tak jak w epoce posoborowej w Kościele katolickim – nie 
doświadczano upokarzających nadużyć, jakich dopuszczali się założy-
ciele, inicjatorzy czy liderzy rozmaitych grup formacyjnych.

Należy z całą szczerością i wdzięcznością nadmienić, iż sympo-
zjum w Posadas, zorganizowane w styczniu 2020 roku przez OSAR, 
stanowi znakomity sposób na podtrzymanie żywej, ciekawej i dyna-
micznej formacji stałej kapłanów Kościoła katolickiego. W dobie tak 
dotkliwego i powszechnego kryzysu katolickiego kapłaństwa ministe-
rialnego podobne formy spotkań, wykładów oraz wspólnych modlitw 
zyskują na wartości. Oby dzieło OSAR, prowadzone w Ameryce Połu-
dniowej z powodzeniem już od lat 90. ubiegłego wieku, doczekało się 
kontynuacji oraz licznych naśladowców w innych regionach Kościoła 
katolickiego. Jest to jedna z dróg do koniecznej odnowy katolickiego 
prezbiteratu dziś.
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