
SYMPOZJUM POLSKIEGO STOWARZYSZENIA 
PASTORALISTÓW 

Konstancin-Jeziorna, 22-23 kwietnia 2013 roku 

Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów im. Jana Pawła II oraz Specjali-
zacja Teologii Pastoralnej KUL były – podobnie jak w minionych latach – 
organizatorem sympozjum pastoralnego. Tym razem sympozjum odbyło się 
w dniach 22-23 kwietnia 2013 roku w Konstancinie-Jeziornie i miało cha-
rakter międzynarodowy. Problematyka sympozjum nawiązywała do obcho-
dzonego obecnie Roku Wiary i koncentrowała się wokół tematu: „Współ-
czesny kryzys wiary wyzwaniem dla duszpasterstwa”.  

Sympozjum rozpoczęło się od przywitania uczestników i wystąpienia 
wprowadzającego pt. „Kryzys wiary kryzysem duszpasterstwa?”, które wy-
głosił Prezes PSP ks. prof. Wiesław Przygoda (KUL). W ramach pierwszej 
sesji sympozjum referat wygłosił najpierw ks. dr hab. Kazimierz Święs 
(KUL), który nakreślił „Aktualny kontekst społeczno-kulturowy jako zagro-
żenie dla wiary”. Z kolei ks. dr Jerzy Szymołon (KUL) przedstawił i omówił 
„Psychologiczne kryteria dojrzałej religijności”. Oba referaty stanowiły cie-
kawe wprowadzenie do tematyki sympozjum.  

Druga sesja była ukierunkowana na sytuację Kościoła i stan wiary 
w Europie. Jako pierwszy głos zabrał ks. prof. Józef Niewiadomski – Dzie-
kan Wydziału Teologii na Uniwersytecie w Innsbrucku, który wygłosił refe-
rat: „Kościół na Zachodzie wobec kryzysu wiary”. Podobną tematykę pró-
bował naświetlić z perspektywy wschodnioeuropejskiej ks. doc. dr Martin 
Uhál z Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberoku, który przedłożył referat 
„20 lat doświadczenia wolności Kościoła na Słowacji”. Obydwa wystąpienia 
zostały podsumowane ożywioną dyskusją.  

Wieczorem uczestników sympozjum zaszczycił swoją obecnością 
ks. kard. K. Nycz, który przewodniczył uroczystej Eucharystii celebrowanej 
za wszystkich pastoralistów – także tych zmarłych. W homilii nawiązał do 
fragmentu Ewangelii św. Jana: „Mam także inne owce, które nie są z tej 
owczarni” (J 10,16). To właśnie zdanie Jezusa kardynał podniósł do rangi 
swoistego programu duszpasterskiego i uznał za jedno z większych wyzwań, 
jakie stają dzisiaj przed Kościołem, a szczególnie przed środowiskiem pasto-
ralistów. Po Eucharystii miał miejsce „braterski wieczór” ubogacony wspól-
ną agapą, która była dla wszystkich dobrą okazją do rozmów i wymiany 
pastoralnych doświadczeń. Ze względu na fakt, że w sympozjum uczestni-
czyło kilkudziesięciu pastoralistów z Polski i z zagranicy, wieczór ten stał 
się też wspaniałą okazją do wzajemnego poznania się. 

Drugi dzień sympozjum rozpoczął się od Eucharystii, której przewodni-
czył prezes PSP ks. prof. W. Przygoda, kazanie wygłosił natomiast poprzedni 
prezes, ks. prof. Jan Przybyłowski. W tym dniu w programie sympozjum 
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przewidziano w ramach trzeciej sesji najpierw wykład ks. dra hab. Roberta 
Biela (UPJPII, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie), który przedstawił 
w swoim wystąpieniu „Wewnątrzkościelne źródła osłabienia wiary chrześci-
jan”. Drugi wykład w tej części wygłosił ks. dr Mieczysław Polak, (UAM 
Poznań), który mówił o „potrzebie duszpasterstwa mistagogicznego”. Zarów-
no pierwszy, jak i drugi referat stanowiły bogaty zaczyn ciekawej dyskusji. 

Sympozjum zakończył trójgłos na temat współczesnych sposobów ko-
munikacji wiary w praktyce. „O kościelnej pomocy rodzicom w wychowa-
niu dzieci w wierze” mówił ks. prof. dr hab. Adam Skreczko (UKSW War-
szawa, UwB Białystok). Pozostając w nurcie tematyki rodzinnej, dr Jolanta 
Kurosz (UAM Poznań), przedstawiła wykład pt. „Dzieci jako świadkowie 
wiary w ewangelizacji młodego pokolenia”. Uzupełnieniem tej triady był 
z kolei wykład ks. prof. dra hab. Macieja Ostrowskiego, prorektora UPJPII, 
zatytułowany „Czas wolny jako szansa formacji wiary”. Tej sesji sympo-
zjum oraz dyskusji przewodniczył nestor pastoralistów polskich ks. prof. 
dr hab. Adam Przybecki (UAM Poznań). 

Sympozjum zakończyło się walnym zgromadzeniem Polskiego Stowa-
rzyszenia Pastoralistów, które było poświęcone omówieniu spraw statutowych 
oraz wyborom władz Stowarzyszenia. Zebrani na walnym zgromadzeniu 
uprawnieni do głosowania członkowie PSP wybrali nowego prezesa. Przez 
aklamację został nim wybrany na kolejną kadencję ks. prof. dr hab. Wiesław 
Przygoda. Zmiana dokonała się natomiast na stanowisku wiceprezesa, na które 
wybrano ks. dra hab. Bogdana Bielę, prof. UŚ (Katowice). 

Nowe władze Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów zobowiązały się 
do podtrzymania dobrej tradycji organizowania co roku kolejnego sympo-
zjum i wydawania z tej okazji publikacji naukowych zawierających referaty 
nawiązujące do tematyki każdorazowego sympozjum. Prezes Stowarzysze-
nia zaproponował też powołanie Rady Naukowej dla publikacji PSP, do 
której powinni wejść przedstawiciele ośrodków teologicznych z całej Polski.  

Konkretnym owocem tegorocznego sympozjum jest publikacja zawierają-
ca prawie wszystkie wykłady wygłoszone podczas sympozjum. Książka Dusz-
pasterstwo wobec kryzysu wiary ukazała się nakładem Wydawnictwa KUL pod 
redakcją ks. W. Przygody i ks. K. Święsa i stanowi cenny wkład środowiska 
pastoralistów polskich w przeżywany obecnie w całym Kościele Rok Wiary.  

Ks. Robert Biel 


