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Sprawozdanie z sympozjum pastoralnego
Nowa ewangelizacja w środowisku młodzieży

(Warszawa, 7–8 kwietnia 2008)

W dniach 7–8 kwietnia 2008 roku w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym 
na Bielanach w Warszawie odbyło się pierwsze sympozjum zorganizowane 
przez Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II 
i Sekcję Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Sympozjum było połączone z wal-
nym zebraniem członków Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów i Duszpa-
sterzy im. Jana Pawła II.

Spotkanie rozpoczęło się w poniedziałek, 7 kwietnia, mszą świętą sprawo-
waną pod przewodnictwem ks. prof. dra hab. Romana Bartnickiego, dziekana 
Wydziału Teologicznego UKSW. Homilię wygłosił ks. prof. Jan Przybyłowski. 
Obradom przewodniczył ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, kierownik Kate-
dry Teologii Pastoralnej Fundamentalnej na Wydziale Teologicznym UKSW 
i zarazem przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów i Duszpaste-
rzy. Poszczególne sesje wykładowe prowadzili różni księża profesorowie.

Tematem sympozjum była Nowa ewangelizacja w środowisku młodzieży. 
W pierwszym dniu obrad referaty wygłosili: ks. dr Kazimierz Półtorak, ad-
iunkt w Katedrze Teologii Pastoralnej i Liturgiki Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Szczecińskiego, na temat Młodzież i ruchy kościelne a paradyg-
mat kultury postmodernistycznej; ks. dr Marian Bronikowski, proboszcz parafi i 
pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu – Duszpasterstwo młodzieży w parafi i; 
ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski – Funkcja wychowawcza Kościoła w środowi-
sku młodzieży i ks. dr hab. Edmund Robek, adiunkt przy katedrze Organizacji 
Duszpasterstwa w Sekcji Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego UKSW 
i redaktor „Warszawskich Studiów Pastoralnych” – Dialog międzypokoleniowy 
w duszpasterstwie młodzieży. W drugim dniu obrad referaty wygłosili: ks. lic. 
Marek Bałwas – Rekolekcje dla młodzieży i internetowe duszpasterstwo młodzieży 
i o. dr Rafał Szymkowiak, wykładowca w WSD Kapucynów i WSD Franciszka-
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nów w  Krakowie – Ewangelizacja młodzieży „trudnej”. Wszystkie referaty były 
dostępne już w czasie trwania sympozjum w formie publikacji w nr 7/2008 
„Warszawskich Studiów Pastoralnych”, wydawanych przez Sekcję Teologii Pa-
storalnej Wydziału Teologicznego UKSW.

W sympozjum wzięło udział kilkadziesiąt osób z Polski, ale zabrakło wielu 
przedstawicieli z niektórych ośrodków myśli pastoralnej w Polsce. Znaczną 
część audytorium stanowili studenci teologii pastoralnej UKSW. Trzeba przy-
znać, że problematyka sympozjum nie wzbudziła zbyt szerokiego zaintere-
sowania, zarówno wśród pastoralistów, jak i duszpasterzy. Krytycznie należy 
również ocenić poziom prezentowanych wykładów. Nie wniosły one jakichś 
nowych myśli, propozycji twórczych rozwiązań czy chociażby nowatorskich 
poszukiwań, zarówno w odniesieniu do nowej ewangelizacji, jak i duszpa-
sterstwa w środowisku młodzieżowym. Były one w większości powtórzeniem 
znanych już tez, opartych na danych pochodzących nie zawsze z najnowszych 
badań socjologicznych. Trudno więc dziwić się, że nie zainspirowały do twór-
czych dyskusji po poszczególnych referatach.

Jak już wspomniano, w czasie sympozjum odbyło się walne zebranie człon-
ków Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła 
II. Stowarzyszenie zostało powołane do życia na spotkaniu członków Sek-
cji Pastoralistów Polskich 24 kwietnia 2007 roku w Sieradzu. Jego siedziba 
znajduje się w Warszawie przy ul. Dewajtis 5 (siedziba UKSW). Do Zarządu 
Stowarzyszenia na spotkaniu założycielskim zostali wybrani: ks. prof. dr hab. 
Jan Przybyłowski (UKSW) – prezes, ks. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL) 
– wiceprezes, ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński (UKSW) – skarbnik 
i sekretarz oraz członkowie Zarządu: ks. dr hab. Andrzej Baczyński (PAT), 
ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski (PAT) i ks. dr hab. Adam Przybecki (UAM 
Poznań). Zgodnie z art. 11 Statutu „celem Stowarzyszenia jest rozwijanie wie-
dzy i prowadzenie badań naukowych w zakresie teologii pastoralnej, dokształ-
canie pastoralne duszpasterzy i upowszechnianie zasad i nowoczesnych metod 
działalności duszpasterskiej Kościoła oraz promowanie i wspieranie dialogu 
między pastoralistami i praktykami kościelnymi”. Więcej informacji o Sto-
warzyszeniu, warunkach przynależności i jego dotychczasowej działalności 
można znaleźć na stronie internetowej: www.pspd.ovh.org.

Przewodniczący Stowarzyszenia ks. J. Przybyłowski poinformował, że 
14 marca 2007 roku Statut Stowarzyszenia został zatwierdzony na 3 lata przez 
Konferencję Episkopatu Polski. Zostały złożone również odpowiednie doku-
menty w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale ze względu na braki formalne 
Stowarzyszenie nie zostało na razie zarejestrowane.
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W myśl Statutu do Stowarzyszenia mogą należeć zarówno pastoraliści, jak 
i duszpasterze, przynależąc do jednej z kategorii członków: 1) członków zwyczaj-
nych, 2) członków nadzwyczajnych, 3) członków stowarzyszonych, 4) członków 
kandydatów, 5) członków honorowych, 6) członków wspierających. Należy 
wyrazić wątpliwości i zastrzeżenia wobec tak szerokiej formuły. Istnieje realna 
obawa – co potwierdziły tegoroczne sympozjum i walny zjazd – że tak szeroki 
zakres przynależności sprawi, iż trudno będzie pozyskać pastoralistów i duszpa-
sterzy dla tej inicjatywy. Na dotychczasowych corocznych zjazdach pastoralistów 
było zawsze więcej uczestników niż na tegorocznym sympozjum. To powinno 
stanowić wyraźny znak dla członków Zarządu Stowarzyszenia.

Warto odnotować na koniec, że następne sympozjum pastoralne i walne 
zebranie Stowarzyszenia odbędzie się w kwietniu 2009 roku na Papieskim Wy-
dziale Teologicznym we Wrocławiu. Należy żywić nadzieję, że przyniesie ono 
większy odzew i pozwoli rozwiązać niektóre zasygnalizowane problemy.

Ks. Bogdan Giemza SDS


