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SYMPOZJUM PT. „DORADZTWO 
ORGANIZACYJNE DLA KOŚCIOŁA”

W dniach 4-5 kwietnia 2002 roku w Wyższym Seminarium Du
chownym Księży Pallottynów w Ołtarzewie miało miejsce sympozjum 
zatytułowane: „Doradztwo organizacyjne dla Kościoła. Spojrzenie 
w przyszłość wspólnoty parafialnej." Trądycyjnie corocznie organizo
wane przez WSD SAC „Dni św. Wincentego Pallotti" tym razem otrzy
mały wymiar szczególny, łączyły się bowiem one z obchodami 75 rocz
nicy obecności Księży Pallottynów w Ołtarzewie. Sympozjum zorgani
zowane w ramach tych „Dni" miało charakter międzynarodowy, za
proszeni byli bowiem prelegenci z zagranicy: ks. prof. Paul M. Zu- 
lehner, wykładowca teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Wiedeńskiego i pani Anna Hennersperger z Pasawy 
w Niemczech. Byli też inni goście z Niemiec i Austrii, a wśród uczest
ników wykładowcy teologii pastoralnej z wielu seminariów w Polsce, 
osoby świeckie zainteresowane tą tematyką, jak też alumni pallottyń- 
skiego Seminarium Duchownego.

Pierwszego dnia sympozjum głównym prelegentem był ks. prof. 
Paul Zulehner. Jego wykład był zatytułowany: „Doradztwo organizacyjne 
dla Kościoła w służbie rozwoju wspólnoty parafialnej". Najpierw ukazał ks. 
profesor różnice pomiędzy rozwojem parafii a doradztwem. Na tle zaś 
współczesnej sytuacji Polski wskazywał na potrzebę rozwoju parafii, na 
potrzebę nowych form duszpasterskich i dotarcia do ludzi zwłaszcza 
młodych. Pozostając tylko przy tradycyjnych metodach, z którymi są 
oswojeni ludzie starszego pokolenia, istnieje niebezpieczeństwo utraty 
ludzi młodych, dla których metody tradycyjne już nie przemawiają. Na
stępnie zwrócił prelegent uwagę na to, że jeszcze wciąż głównymi odpo
wiedzialnymi za duszpasterstwo są księża i rozwój parafii w nowych 
warunkach może się dokonywać tylko wtedy, gdy księża będą zdolni 
zmieniać mentalność i przestawiać się na nowe tory.

Na przykładzie mitu o Orfeuszu i Eurydyce zreinterpretowanym 
przez św. Klemensa z Aleksandrii przedstawił prelegent w sposób bar-
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dzo sugestywny dzisiejszą sytuację Kościoła. W micie o Orfeuszu i Eu
rydyce istotne było pytanie, co jest silniejsze: miłość czy śmierć. Miłość 
Orfeusza do Eurydyki była tak wielka, że udał się on do Krainy Cieni, 
aby ją stamtąd zabrać, wyprowadzić, na co bogowie pozwolili pod wa
runkiem, że się ani razu nie obejrzy, gdy w jej cień będzie szedł za nim. 
Im dłużej trwała wędrówka, tym większe budziły się wątpliwości 
u Orfeusza, aż wreszcie nie wytrzymał i obejrzał się za Eurydyką 
i w ten sposób ją stracił nie zachowując postawionych mu warunków. 
Według reinterpretacji mitu według św. Klemensa Orfeuszem jest 
Chrystus (mozaika tego obrazu znajduje się w katakumbach Pry- 
scylli), który wyprowadza ludzi z otchłani śmierci i obdarza ich osta
tecznie życiem nieprzemijającym. Narzędziem, którego Chrystus uży
wa w swoim dziele jest lira, na której też grał i Orfeusz. Lirą w ręku 
Chrystusa jest dla św. Klemensa Kościół. I to właśnie Chrystus kształ
tuje Kościół. Jaki jest on dzisiaj? Chrystus zapragnął, aby Kościół był 
wspólnotą, był sakramentem jedności, tak jak to odczytał Sobór Waty
kański II (KK 1). Kościół powszechny zaś urzeczywistnia się we wspól
notach lokalnych, w parafiach. I tylko jako wspólnota jest Kościół świa
tłem i solą dla całego świata. A jak budować wspólnotę? To sam Pan 
Jezus buduje swój Kościół: „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się 
trudzą ci, którzy go wznoszę" (Ps 127,1). Bóg zaś buduje Kościół przy
mnażając mu ludzi (Dz 2,47 nn.). Wszyscy powołani stają się przez 
Chrzest ludem Bożym, a wśród nich także i kapłani. I trzeba zaraz po
wiedzieć, że wszyscy powołani są równocześnie obdarowani, obdaro
wani różnymi uzdolnieniami, a przede wszystkim charyzmatami. Rolą 
urzędu, jaki sprawują duchowni, jest wspierać charyzmaty, tworzyć 
przestrzeń dla wspólnego działania i zabezpieczać dobro całej wspól
noty. Dopiero wtedy gdy rozmaite dary wiernych, ich charyzmaty jako 
dane przez Pana, dojdą we wspólnocie do głosu, można mówić o od
powiedzialności wszystkich za Kościół, w tym przypadku za Kościół 
lokalny -  wspólnotę parafialną; wtedy można mówić o rozwoju para
fii. Tu ks. prof, podał reguły konieczne dla rozwoju parafii. Najpierw 
trzeba chcieć i mieć cel, potem należy zanalizować sytuację, w jakiej się 
znajduje parafia, aby wreszcie podjąć kolejne kroki, etapy, jej rozwoju.

Zanim zacznie się podejmować wizję wspólnoty, bazując na cha
ryzmatach i innych darach otrzymanych od Pana, nie wolno jednak 
tracić z przed oczu biblijnej wizji Kościoła, która wg Zulehnera opiera
ła się jakby na trzech kolumnach, mistyce, koinonii i diakonii. Mistyka 
w jego rozumieniu to bliskość z Bogiem, to intymny z Nim kontakt, 
jest po prostu życiem z Bogiem i w Bogu. Mistyka wg prof. Zulehnera 
to prawidłowe rozumienie antropologii, która odnajduje swój wyraz
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w sercu Kościoła. W ten sposób Kościół staje się adresem dla poszuku
jących Boga i nowego życia godnego człowieka. Bóg pragnął wiedzieć 
Kościół jako wspólnotę, jako koinonię. Już Tertulian twierdził, że „unus 
christianus, nullus christianus". Pismo św. uczy, że Kościół jest wspól
notą braci i sióstr, równych w swej ludzkiej godności i powołaniu (KK 
32, KPI< 208, Gal 3, 28). Być we wspólnocie oznacza także mieć udział 
w dobrach tam znajdujących się, a zwłaszcza w dobrach udzielanych 
przez Pana. Jednocześnie chrześcijanie są zobowiązani do odpowie
dzialności za wspólnotę (Dz 2, 43-47; 4, 32-35) i są gotowi do przepra
cowywania pojawiających się konfliktów (Mt 18, 15-17)), ale tez pod
dają się właściwemu autorytetowi (Łk 22, 24-27). Trzecim elementem 
wspólnoty wg Zulehnera jest diakonia. Oznacza ona zaangażowanie się 
na rzecz wspólnoty. W rozumieniu prelegenta nie można oddzielać 
mistyki od diakonii. Gdy mistyka byłaby braniem, to otrzymując dzie
lę się tym z innymi, czyli diakonia oznaczałaby dawanie.

Wiedzą, jaka jest biblijna wizja wspólnoty, uwzględnia się także 
osobiste na nią spojrzenie. Zasadniczym pytaniem jest, dokąd chcemy 
zmierzać. Natomiast osobiste, własne spojrzenie na parafię, jest nie
zmiernie ważne, jako że z żywych ludzi i jako podmiotów działania
i chcenia składa się parafia. Osobistą wizję parafii konfrontuje się stale 
z wizją biblijną i wówczas można przejść do podjęcia realizacji.

Nie zabrakło w przedstawieniu wizji wspólnoty także miejsca na 
osobiste każdego z uczestników spojrzenie na parafię. Służyła temu 20 
minutowa medytacja na moją własną wizją z odniesieniem jej do bi
blijnej wizji. W małych grupach następnie konfrontowało się spojrze
nia dochodząc do kilku wspólnych elementów tejże wizji, którą przed
stawialiśmy na forum. To połączenie wykładu z praktycznym odnie
sieniem do każdego z uczestników, dawało ogromne możliwości po
czucia się już tu na sympozjum współtwórcą wspólnoty kościelnej, zro
zumieniem mojego w niej miejsca i zaangażowania.

Praktycznego odniesienia doświadczali uczestnicy sympozjum na
stępnego dnia, gdy pani Anna Hennersperger dzieliła się swoimi do
świadczeniami z doradztwa organizacyjnego w diecezji Passau. Wska
zała ona na praktyczną stronę doradztwa i kroki, jakie się podejmuje 
prowadząc dzieło doradztwa, czyli pomocy duszpasterskiej dla wspól
not parafialnych. Jej wystąpienie spotkało się z żywym oddźwiękiem
i ożywioną dyskusją wśród uczestników sympozjum. W podsumowu
jących wystąpieniach mówiono o potrzebie tego rodzaju sympozjów, 
spotkań na szerszą skalę, aby móc dotrzeć zarówno do duchownych, 
jak i do świeckich wiernych, aby Kościół jako wspólnota mógł coraz 
bardziej docierać do szerokiego grona odbiorców. Postulowano zorga
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nizowanie innych podobnych spotkań na szerszą skalę, jako że uczest
ników z Polski nie było za dużo, bo około 20 osób pomijając, oczywi
ście alumnów pallottyńskich.

Sympozjum ze wszech miar pożyteczne, zwłaszcza dla uczestni
ków z Polski. Tu trzeba jednak dodać, że należy brać pod uwagę wła
śnie polską specyfikę i krytycznie patrzeć także na wszelkie propozy
cje płynące z Zachodu. Bo jeżeli referaty ks. Profesora Zulehnera były 
w całości do zaakceptowania, to podejście praktyczne mogło budzić 
zastrzeżenia. Doradztwo w praktyce przedstawione przez panią 
A. Hennersperger, i to nie chodzi o jej osobę, lecz o samo doradztwo 
tam praktykowane, jest pełne psychologii, słusznego poniekąd dowar
tościowania człowieka, jednakże niewiele było tam mowy o samym 
Panu Bogu. Jeżeli na początku było podkreślone, że w doradztwie cho
dzi o metanoię, o nawrócenie, to jakoś nawet ten element ginął po dro
dze, co robiło wrażenie działania jedynie ludzkiego, niby dla Pana 
Boga, ale samego Boga w trakcie doradzania jakoś nie było widać. Czy 
nie byłby to jeden z przykładów owego „zlaicyzowanego" uprawiania 
teologii i działania kościelnego?

Podkreślić należy jednakże dla całości obrazu sympozjum świetną 
organizację przez Księży Pallottynów, materiały były podane na czas, 
tłumacze dobrze pracujący, super- nowoczesna technika komputero
wa. Jednak na szczególne uznanie zasługuje Rektor WSD w Ołtarze- 
wie, ks. dr Piotr Banach, który zresztą doktorat swój pisał pod kierun
kiem ks. prof. Paula M. Zulehnera właśnie z doradztwa parafialnego. 
On jest też gotów podejmować tę tematykę na różnych szczeblach 
duszpasterskich w Polsce. Szkoda jednak, że to sympozjum nie spo
tkało się z szerszym echem, na które ze wszech miar zasługiwało.
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