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Wciąż zwiększające się zaangażowanie Polskiej Prowincji Zgro-
madzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w krajach Europy 
Wschodniej było zachętą do ukierunkowania tegorocznej sesji nauko-
wej, organizowanej w Wyższym Seminarium Misyjnym w Stadnikach, 
na temat sytuacji Kościoła katolickiego w tej części Europy. Odbyła 
się ona 9 listopada 2005 roku, przy udziale współbraci licznie przyby-
łych ze wspólnot sercańskich w Polsce, Białorusi, na Mołdawii i Ukrai-
nie oraz księży pracujących w okolicznych parafi ach i alumnów nasze-
go seminarium.

Prelegentami w czasie sesji byli: ks. dr Józef Szymański, dyrektor 
Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim, ks. dr Tadeusz Kałużny SCJ, ad-
iunkt Katedry Ekumenizmu Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie,
ks. prof. UŚ dr hab. Jan Górski, kierownik Zakładu Misjologii i Teolo-
gii Religii Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim w Ka-
towicach, oraz przybyły z Warszawy ks. mgr lic. Ryszard Miś SCJ,
sekretarz misji zagranicznych Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży
Sercanów.

Gośćmi honorowymi sympozjum byli: ks. kard. Stanisław Nagy SCJ 
oraz przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia, ks. Tadeusz Micha-
łek SCJ. Ksiądz kardynał przewodniczył uroczystej mszy św., podczas 
której wygłosił okolicznościową homilię oraz poprowadził dyskusję
panelową, zamykającą przedpołudniową część spotkania. Udział w dys-
kusji wzięli także: ks. prof. KUL dr hab. Marian Radwan SCJ, kierow-
nik Katedry Historii Europy Wschodniej w Instytucie Historii KUL-u, 
i ks. dr Waldemar Żurek SDB z Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Mu-
zeów Kościelnych KUL-u, z grona zaś prelegentów: ks. dr Tadeusz
Kałużny SCJ i ks. dr Józef Szymański.

Kolejno prezentowane referaty wprowadzały uczestników sympo-
zjum w problematykę Kościoła katolickiego na terenie Europy Wschod-
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niej, stopniowo zawężając perspektywę prezentacji: poczynając od jak
najszerzej pojętej problematyki eklezjalnej tej części naszego kontynen-
tu, kończąc zaś na zaangażowaniu tam polskich sercanów. I tak w pierw-
szym referacie ks. dr Józef Szymański podjął się zadania przedstawie-
nia historycznych korzeni współczesnej sytuacji Kościoła katolickiego 
w krajach Europy Wschodniej (temat referatu: Historia laicyzacji. Ska-
la oddziaływania antyreligijnego na sytuację Kościoła katolickiego 
na Wschodzie). Następnie ks. dr Tadeusz Kałużny SCJ przedstawił wy-
miar ekumeniczny obecności Kościoła katolickiego na tamtym terenie 
(temat referatu: Ewangelizacja w Europie Wschodniej w perspektywie 
ekumenicznej: problemy i wyzwania). Wystąpienie ks. prof. UŚ dr. hab. 
Jana Górskiego ograniczyło perspektywę rozważanego tematu do kwe-
stii udziału Kościoła katolickiego w Polsce w reewangelizacji krajów 
byłego ZSRR. Na zakończenie sekretarz misji zagranicznych Polskiej 
Prowincji Księży Sercanów, ks. mgr lic. Ryszard Miś SCJ, przedstawił 
apostolskie zaangażowania tejże prowincji w niektórych krajach Europu 
Wschodniej (temat referatu: Zaangażowania Polskiej Prowincji Księży 
Sercanów na Białorusi, Ukrainie i w Mołdawii).

Przedstawiając teksty ww. referatów, wygłoszonych w naszym stad-
nickim seminarium misyjnym, mamy nadzieję, że będą one okazją do
pogłębienia wiedzy na temat pracy ewangelizacyjnej i społecznej, po-
dejmowanej w wielu krajach tej części naszego kontynentu przez Ko-
ściół katolicki w Polsce, w tym również przez – będącą już od kilkudzie-
sięciu lat jego integralną częścią – Polską Prowincję Zgromadzenia
Księży Najświętszego Serca Jezusowego.

Redakcja


