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gogia Christiana”. Poinformowano także, że podejmowane są wysiłki zmierza
jące do utworzenia witryny internetowej udostępniającej informacje na temat 
wychowania religijnego.

Ostatni dzień Zjazdu był próbą podsumowania jego dorobku. Zaprezento
wano wyniki refleksji naukowej nad wychowaniem w poszczególnych sesjach. 
Całościowego podsumowania i zamknięcia obrad dokonał przewodniczący Pol
skiego Towarzystwa Pedagogicznego, prof. Zbigniew Kwieciński.

ks. Kazimierz Skoczylas

1 Pierwszy Ogólnopolski Zjazd odbył się w 1993 r. w Rembertowie pod Warszawą. 
Jego hasłem była E w o lu cja  to żsa m o ści p ed a g o g ik i. Drugi zjazd pod hasłem D em okracja  
a  w ych o w a n ie  odbył się w Toruniu w 1995 r. Trzeci Ogólnopolski Zjazd odbył się w Po
znaniu pod hasłem: P ed a g o g ika  i E du ka cja  w obec n a d zie i i zagro żeń  w spó łczesności.

SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM 
POTRZEBA DUCHOWOŚCI ZNAKIEM CZASU.

PRZESŁANIE LISTU APOSTOLSKIEGO „NOVO MILLENNIOINEUNTE”

W dniu 11 kwietnia 2002 roku Zakład Teologii Duchowości zorganizował 
w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu sympozjum wydziałowe 
z duchowości na temat: Potrzeba duchowości znakiem czasu. Przesłanie listu 
apostolskiego „Novo millennio ineunte". Licznie zgromadzonych duchownych 
i świeckich powitał prorektor UMK prof, dr hab. C. Łapicz. Następnie w te
matykę sympozjum wprowadził zebranych bp Józef Szamocki. Nawiązując do 
przemyśleń Jana Pawła II, powiedział, że człowiek może poznać siebie coraz 
lepiej w miarę jak przybliża się do Boga. I właśnie w tym duchu, z podstawo
wym przesłaniem due in altum -  wypłyń na głębię, został napisany po doświad
czeniach Wielkiego Jubileuszu list apostolski Novo millennio ineunte.

W zrozumieniu papieskiego przesłania wynikającego z tego listu uczestni
kom sympozjum miały pomóc głoszone referaty. W pierwszym z nich ks. prof, 
dr hab. J. M i s i u r e k  (KUL) przedstawił Sakramentalny wymiar duchowo
ści w świetle „Novo millennio ineunte". Prelegent zwrócił uwagę na to, że 
papież wzywając w liście apostolskim chrześcijan XXI wieku do osiągnięcia 
świętości, ukazuje chrzest jako pierwszy z sakramentów, który włącza człowieka 
w świętość Boga poprzez wszczepienie w Chrystusa i napełnienie Duchem 
Świętym, domaga się od człowieka przezwyciężenia postawy pogodzenia się 
z własną małością, zadowolenia się minimalistyczną etyką czy powierzchowną 
religijnością. Przyjęcie chrztu oznacza decyzję bycia świętym. Stąd w ducho
wym rozwoju człowieka szczególną rolę spełniają kolejne sakramenty, zwłasz
cza sakrament pojednania i Eucharystia do korzystaniaz których zachęca Papież.
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Zdaniem ks. prof. Misiurka z Novo millennio ineunte wynika, że bez sakra
mentów niemożliwy byłby ustawiczny rozwój człowieka. Sakramenty święte 
jako „dary Boże” należą do darów najcenniejszych i to właśnie dzięki nim nie 
tylko można mówić o duchowym postępie człowieka, ale wprost doświadczać 
wzrostu w doskonałości. Potrzeba zatem, aby wierni często je przyjmowali 
z całą świadomością i wiarą, wyrażając przy tym wdzięczność Bogu.

Kolejny referat pt. Spirytualizm modlitwy wygłosił ks. prof, dr hab. Stani
sław U r b a ń s k i  (UKSW). Ks. Profesor analizując to zagadnienie w odnie
sieniu do Novo millennio ineunte stwierdził za Janem Pawłem II, iż „podłożem 
pedagogiki świętości powinno być chrześcijaństwo wyróżniające się sztuką mo
dlitwy” (NMI 32). Tej sztuki modlitwy chrześcijanin ma się uczyć wciąż na 
nowo od Chrystusa na wzór Jego uczniów i to w taki sposób, aby modlitwa 
miała ścisły związek z jego życiem, czyli przenikała wszystkie sprawy, a więc 
i pracę wykonywaną w danej chwili. Takie zaangażowanie w modlitwę prowa
dzi człowieka do kontemplacji, co pozwala mu być świadomym obecności Boga 
w jego wnętrzu. Głęboka modlitwa pomaga też uczestniczyć w pełni w spra
wach doczesnych, jako że otwierając serce na miłość Bożą, otwiera je także 
na miłość do braci i uzdalnia do kształtowania historii wedle zamysłu Bożego. 
„Byłoby błędem sądzić -  pisze papież -  że zwyczajni chrześcijanie mogą się 
zadowolić modlitwą powierzchowną, która nie jest w stanie wypełnić ich ży
cia”. Bez modlitwy więc, jak wynika z Novo millennio ineunte, człowiek nie 
jest w stanie osiągnąć świętości własnymi siłami.

Prof, dr hab. K. W o j a c z e k  (UO) przedstawił temat: Komunia mał
żeńska u podstaw świętości rodziny w świetle „Novo millennio ineunte”. Punk
tem wyjścia jego refleksji było przybliżenie treści pojęć: małżeństwo, rodzina 
i świętość. W toku rozważań stwierdził, że cechą wspólną przytoczonych okre
śleń małżeństwa, rodziny i świętości jest to, iż każde z nich jest ujęte w kate
gorii relacji międzyosobowych. Małżeństwo jest relacją mężczyzny i kobiety, 
rodzina to relacja małżeńska i rodzicielska, czyli rodziców z dziećmi, zaś świę
tość jest relacją ludzi z Bogiem. Omawiając komunię małżeńską jako drogę 
świętości małżonków w kontekście listu apostolskiego prelegent wskazał na 
konieczność „krzewienia duchowości komunii, podkreślając jej znaczenie jako 
zasady wychowawczej wszędzie tam, gdzie kształtuje się człowiek” (NMI 43). 
O komunii małżeńskiej można w pełni mówić wówczas, gdy osoba obdarowa
na odwzajemni dar. Komunia małżeńska dokonuje się też na trzech poziomach: 
poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym. Na każdym z nich dokonuje się 
nieco inaczej, ale zawsze, aby pozostać komunią, musi spełniać kryterium 
osobowego obdarowania, a więc posiadać przede wszystkim przymiot darmo- 
wości. Odwołując się do listu apostolskiego prof. Wojaczek podkreślił, iż „du
chowość komunii to wreszcie umiejętność czynienia miejsca bratu, wzajemnego 
noszenia brzemion i odrzucania pokus egoizmu, które nieustannie nam zagra
żają, rodząc rywalizację” (NMI nr 43). Życie w komunii małżeńskiej tworzy
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ostatecznie więź miłości, która jest widzialnym uobecnieniem więzi miłości 
Chrystusa z Kościołem, co wyraża sakrament małżeństwa, odnosząc całą du
chowość rodziny do tego, który jest w najgłębszym sensie święty. Stąd komu
nia rodziny obejmuje swą duchowością wszystkie relacje interpersonalne 
w rodzinie i staje się środowiskiem nie tylko przekazywania życia, ale i uświę
cania dzieci. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że poprawność funkcjo
nowania środowiska wychowawczego w rodzinie jest tworzona właśnie przez 
małżeńską komunię osób. Ten proces wzajemnego osobowego obdarowania się 
małżonków tworzy to, co zwykło się nazywać normalnością, ciepłem i specy
fiką środowiska rodzinnego, którego nie jest w stanie zastąpić żadne inne śro
dowisko społeczne. Ta normalność sprawia, że pierwszymi i fundamentalnymi 
mechanizmami wychowania są mechanizmy identyfikacji i naśladownictwa. 
Zanim dziecko jest w stanie cokolwiek zrozumieć i świadomie przyjmować 
polecenia rodziców, już zostaje ukierunkowane przykładem ich życia, a tym 
przykładem jest bycie osobowym darem dla drugiego człowieka i przyjmowa
nie jego osobowego obdarowania. Wynosząc z domu takie doświadczenie, dziec
ko o wiele łatwiej będzie mogło rozpoznać i uznać w Chrystusie Zbawiciela, 
który z miłości Ojca stał się bezinteresownym darem dla ludzi, łatwiej też będzie 
realizować w życiu prawdziwą miłość, która jest miarą świętości.

W ostatnim z referatów ks. prof, dr hab. I. W e r b i ń s k i ,  zarazem kie
rownik Zakładu Teologii Duchowości UMK, przedstawił Obraz świętości odczy
tany w „Novo millennio ineunte". Wprawdzie Jan Paweł II nie nakreślił wprost 
w NMI obrazu świętości, ale prelegent odczytując poszczególne myśli papieskie
go przesłania, złożył je w jeden wątek. Papież cały zresztą czas przekonuje czło
wieka XXI wieku, że najważniejszym zadaniem każdego chrześcijanina jest 
realizowanie świętości, do której powołuje go Bóg. I choć w dużym stopniu 
kształtowanie się obrazu świętości jest procesem sięgającym atmosfery domu 
rodzinnego, katechezy, udziału w liturgii, zdarzeń życiowych itp., to świętości 
nie można zaprogramować. Prawdziwy obraz świętości znajduje się w Bogu.
0  nim to pouczył nas Chrystus, Jednorodzony Syn Ojca. Aby więc ten obraz 
prawidłowo odczytać, potrzebna jest kontemplacja świętości w obliczu Chrystu
sa, który będąc Bogiem jest zarazem źródłem świętości. Tej prawdy człowiek 
nie doświadczy inaczej jak poprzez medytację Biblii z wiarą. Drogę wiary też 
papież umiejscawia u podstaw kontemplacji świętości w obliczu Chrystusa. Aby 
jednak dojść do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego, niezbędna jest łaska 
objawienia, która pochodzi od Ojca i której prowadzeniu człowiek powinien się 
poddać. Oprócz potrzeby kontemplacji świętości w obliczu Chrystusa, papież też 
wskazuje, zdaniem ks. Werbińskiego, na Kościół jako środowisko doświadcze
nia świętości dla każdego chrześcijanina. Naszym oczom w zasadzie dostępny 
jest zewnętrzny wymiar Kościoła, bo nikt nie jest w stanie zmierzyć głębi
1 działania łaski, która jest udzielana sercom ludzkim poprzez posługę Kościo
ła. To oczyszczające działanie łaski ujawnia się szczególnie w akcie nawróce
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nia, jak i w całym procesie nawracania się, kiedy człowiek z pokorą i czujno
ścią stara się być wiemy Ewangelii. Żyjąc autentycznie Ewangelią, staje się zna
kiem wiarygodności człowieka świętego, w którym żyje Chrystus. Odczytując 
Novo millennio ineunte trudno też sobie wyobrazić, aby realizowanie świętości 
mogło urzeczywistniać się poza klimatem modlitwy i życiem sakramentalnym, 
zwłaszcza Eucharystią i słuchaniem słowa Bożego. Jan Paweł II zwraca również 
uwagę, że poziom świętości nie zależy wyłącznie od wysiłku ludzkiego. Dlate
go wciąż trzeba pamiętać, że bez Chrystusa nic nie możemy uczynić.

ks. Piotr Głowacki

Ks. Jósef M i k o ł a j e c, Posługa teologów świeckich w Kościele w Polsce. 
Studium pastoralne, Opole 2000, 374 s.

W serii wydawniczej O p o lsk a  B ib lio te k a  T eo lo g ic zn a , nakładem Wydziału Teolo
gicznego Uniwersytetu Opolskiego, jako 37 tom tej serii, ukazała się książka ks. Józefa 
Mikołajca, pracownika naukowego tegoż uniwersytetu, pt. P o s łu g a  te o lo g ó w  ś w ie c k ic h  
w  K o śc ie le  w  P o lsc e . S tu d iu m  p a s to ra ln e . Podjęta w niej problematyka chyba po raz 
pierwszy w Polsce została opracowana tak całościowo, syntetycznie, a jednocześnie dość 
obszernie. Już chociażby z tego powodu można uznać dzieło to za trafiające w zapotrze
bowanie nie tylko teologii pastoralnej jako nauki, ale także w zapotrzebowanie Kościo
ła w Polsce. W dobie odnowy inspirowanej mocno od kilkudziesięciu lat przez Sobór 
Watykański II wciąż aktualny jest, jako niezrealizowany w praktyce, postulat uznania 
podmiotowości świeckich w kościelnym działaniu. „Obciążone piętnem niefachowości 
pojęcie laika funkcjonujące w ogólnym obiegu może też wywierać negatywny wpływ na 
rozumienie pojęcia świeckiego teologa” (s. 3). Dość powszechnie bowiem uważało się 
jeszcze do niedawna, że świecki potrafi uprawiać teologię jedynie w sposób nienauko
wy, po amatorsku, jako hobby. Były ku temu realne powody -  prawie nie było na kato
lickich fakultetach teologicznych świeckich studentów; tylko pojedyncze osoby posiadały 
wykształcenie teologiczne. Zmieniło się to radykalnie w czasach posoborowych, głów
nie na skutek nowego spojrzenia na Kościół i jego posługę w świecie, a także częścio
wo z powodu kryzysu powołań kapłańskich na Zachodzie Europy. W Polsce zaś upadek 
ateistycznego systemu otworzył osobom świeckim nowe możliwości studiowania i po
sługiwania w Kościele. Dzięki zmianie sytuacji w stosunkach państwo -  Kościół, opar
tych odtąd na zasadach autonomii i współpracy, świeccy katecheci zyskali właściwy status 
socjalny. Również działalność formacyjna ruchów odnowy Kościoła wśród ludzi młodych, 
powstawanie wspólnot eklezjalnych o pogłębionej religijności -  wszystko to przyczyni
ło się do zainteresowania studiami teologicznymi.

Chociaż problematyka określona w tytule książki należy w całej pełni do obszaru 
badań teologii pastoralnej, to jednak nie mogło tu zabraknąć aspektu socjologicznego 
i prawnego. Autor, zgodnie zresztą z metodą stosowaną w teologii pastoralnej, usiłuje 
najpierw ukazać problem w aspekcie teologicznym, następnie w świetle badań empi
rycznych (ankieta i wywiad kwestionariuszowy na próbie niereprezentatywnej -  zosta
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