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Wykształceni teologowie są bogactwem Kościoła, stąd stwarzanie im 
warunków do rozwoju jest inwestycją racjonalną gdyż wspólnota Kościoła 
bogaci się wszystkim, co mogą oni dla niej osiągnąć. Teologia w Polsce 
przeżywa okres szybkiego rozwoju w oparciu o charyzmat nauki 
i docenienie jej służebnej roli w działalności Kościoła. Z tego powodu 
w XXI wieku jeszcze bardziej wzrośnie zapotrzebowanie na nowoczesną 
teologię o nachyleniu pastoralnym. Teologia pastoralna pozwala głębiej 
wejść w tajemnicę Boga i człowieka żyjącego w świecie, umożliwia 
rozeznanie znaków czasu i pomaga w szukaniu nowych sposobów 
realizacji misji duszpasterskiej, apostolskiej i ewangelizacyjnej. 

Wspólna troska o wysoki poziom kształcenia kapłanów i dbałość 
o zaangażowanie teologiczne laikatu domagają się współpracy na tym 
polu całego Kościoła w Polsce. Jest to również nowe wyzwanie z racji 
wejścia Polski do Unii Europejskiej, w której miejsce i rola Kościoła 
w dużej mierze zależeć będą nie tylko od jakości wykształcenia polskiego 
duchowieństwa, ale również od aktywności na polu teologiczno-
praktycznym wiernych świeckich. Ich teologiczna formacja będzie 
wsparciem w poszukiwaniu własnego miejsca w Kościele i ułatwi 
włączenie się w jego działalność. Przygotowanie praktyczne pomoże też 
osobom świeckim w aktywnym i twórczym realizowaniu swojego 
powołania w świecie, gdyż poznają dokonujące się procesy ekonomiczne, 
społeczno-kulturowe i religijne, a także zdobędą umiejętności, dzięki 
którym będą mogli korzystać z praw demokracji i odnaleźć się 
rzeczywistości wolnego rynku. 

Do wypełniania obowiązków duszpasterskich potrzebne są 
kompetencje, profesjonalizm, wiedza i praktyczne umiejętności, a to 
wymaga nieustannego dokształcania. W osobie duszpasterza łączą się 
umiejętności z mistrzostwem, naturalne uzdolnienia z wyuczonymi 
sprawnościami, a przede wszystkim dary naturalne z charyzmatycznym 
ubogaceniem osobowości. Status społeczny duszpasterza określony jest 
przez spełniane przez niego funkcje, ale praktycznie jest on też 
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uwarunkowany poprzez osobistą kulturę duszpasterza, jego wiedzę, 
„fachowość i zawodowstwo", kwalifikacje, a przede wszystkim 
duchowość opartą na formacji ludzkiej, chrześcijańskiej i kapłańskiej, 
które powinny mieć wymiar praktyczny. W formacji pastoralnej 
kapłanów należy zatem szczególną uwagę zwrócić na przygotowanie ich 
do duszpasterstwa nowoczesnego, dlatego powinno być skoncentrowane 
na trzech kierunkach: teologicznym, społecznym i praktycznym. 

Propozycja studiów doktoranckich z teologii pastoralnej stwarza nowe 
możliwości współpracy naukowej i wymiany doświadczeń dla wszystkich 
diecezji, wspólnot zakonnych i wydziałów teologicznych w Polsce. 
Serdecznie zapraszamy do promowania studiów doktoranckich, aby jak 
największej liczbie chętnych umożliwić zdobywanie wyższych kwalifikacji 
pastoralnych i praktycznych umiejętności, które pomogą włączyć się 
aktywnie w wypełnianie misji Kościoła we współczesnym świecie. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie kapłanów 
diecezjalnych i osób zakonnych, a także wiernych świeckich 
o możliwości odbycia stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie 
teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Organizacja studiów 

Wykłady w systemie stacjonarnym odbywają się we wtorki i środy, 
co przy dobrej organizacji innych zajęć nie stanowi zbyt dużego 
obciążenia nawet dla czynnych duszpasterzy, osób zakonnych, czy 
wiernych świeckich, którzy chcą zdobyć stopień doktora. Jest to zatem 
propozycja studiów dla wszystkich, którzy pragną stworzyć elitę 
wykształconych katolików i podjąć dialog i współpracę z różnymi 
podmiotami życia politycznego, społecznego, kulturalnego, a przede 
wszystkim religijnego. 

Istnieje również możliwość odbycia studiów doktoranckich z teologii 
pastoralnej w systemie zaocznym na Studium Biblijno-Pastoralnym. Jest 
to propozycja dla osób, które nie dysponują wystarczającym czasem na 
podjecie studiów w systemie stacjonarnym. Zjazdy odbywają się osiem 
razy w roku po dwa dni - poniedziałki i wtorki. 

W Sekcji Teologii Pastoralnej prowadzone są wykłady, ćwiczenia, 
seminaria naukowe i praktyki, których tematyka obejmuje aktualne 
problemy Kościoła, wypełniającego swą misję w świecie. Rozpoznanie 
znaków czasu domaga się podjęcia badań interdyscyplinarnych 
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i współpracy z naukami empirycznymi, zwłaszcza z socjologią, 
psychologią, pedagogiką, medycyną, teorią komunikacji, teorią 
organizacji i zarządzania. Wśród wykładowców znajdują się specjaliści 
z teologii pastoralnej, których wiedza i umiejętności dydaktyczno-
pedagogiczne gwarantują wysoki poziom przygotowania studentów do 
uzyskania stopnia doktora w zakresie teologii pastoralnej. 

Wszelkich informacji na temat studiów doktoranckich z teologii 
pastoralnej udziela Dziekanat Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 01-815, ul. Dewajtis 5, 
tel. (22) 839-92-82; fax.: (22) 561-89-05. 


