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XXI Dni Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu

W dniach 25-29 października 1998 r. odbyły się XXI Wrocławskie Dni Kultury Chrze
ścijańskiej. Zostały one zorganizowane dzięki współpracy Papieskiego Fakultetu Teolo
gicznego oraz Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu. Protektorat nad tymi Dniami 
sprawował J. Em. ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz, Metropolita Wrocławski.

Tegoroczne Dni stanowiły kontynuację już dwudziestoletniej tradycji, która miała swój 
początek w drugiej połowie lat 70-tych. Pierwsze bowiem Wrocławskie Dni Kultury Chrze
ścijańskiej odbyły się pod patronatem księdza arcybiskupa Henryka Gulbinowicza w dniach 
21 -  29 X 1978 roku w połączeniu z obchodami XX-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej 
we Wrocławiu. Organizatorami tamtych Dni byli Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Aka
demickiego, kierowany wówczas przez ś.p. księdza prałata Aleksandra Zienkiewicza oraz 
grupa osób, młodszych członków Klubu Inteligencji Katolickiej, zwłaszcza Józef Pud
łowski i Maciej Zięba -  późniejsi ojcowie Dominikanie. Pierwsze Dni odbyły się w trzech 
wrocławskich kościołach oraz w lokalu KIK.

W następnych kolejnych latach powiększała się stopniowo liczba wrocławskich kościołów, 
w których odbywały się spotkania z okazji Dni Kultury Chrześcijańskiej połączone z prelek
cjami zapraszanych księży oraz osób świeckich z Wrocławia lub z innych ośrodków duszpa
sterskich i środowisk intelektualnych kraju (Warszawa, Lublin i inne). Należy podkreślić, iż w 
latach 70-tych Dni Kultury Chrześcijańskiej tworzyły również znaczącą, czasem jedyną trybu
nę dla prezentowania wolnych, krytycznych poglądów wobec ówczesnych władz PRL oraz 
stworzonego przez nich systemu społecznego, gospodarczego i politycznego.

Z czasem, oprócz prelekcji, jako podstawowej formy realizacji Dni Kultury Chrześci
jańskiej, zaczęto wprowadzać jeszcze inne formy, jak: występy zespołów artystycznych-  
zwłaszcza chóralnych, tematyczne wystawy malarstwa i rzeźby w salonach wystawowych 
lub muzeach, czasem również filmy. W związku z narastającym pod wpływem pontyfika
tu Jana Pawła II znaczeniem ekumenizmu w okresie lat 90 -  tych do udziału w Dniach 
Kultury Chrześcijańskiej zaczęto zapraszać również inne wrocławskie Kościoły chrześci
jańskie, zwłaszcza Kościół Ewangelicko-Augsburski i Kościół Prawosławny, dzięki cze
mu Dni Kultury Chrześcijańskiej uzyskały bardziej ekumeniczny charakter. Nowym, też 
ważnym aspektem, zwłaszcza w latach 90-tych, stało się podporządkowywanie kolejnych 
Dni Kultury Chrześcijańskiej określonym tematom ogólnym. Przed rokiem nastąpiła też 
zmiana dotycząca kościelnej instytucji współorganizującej Dni. Miejsce Centralnego Ośrod
ka Duszpasterstwa Akademickiego zajął Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu. 
Drugim nadal pozostał Klub Inteligencji Katolickiej.

Odbyte w dniach 25 -29 października 1998 roku XXI Dni Kultury Chrześcijańskiej, 
zgodnie z wieloletnią tradycją, zainaugurowała Msza św. w Katedrze wrocławskiej św. 
Jana Chrzciciela, podczas której koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił J. E. ksiądz 
biskup dr Jan Tyrawa. Dla uczczenia 20-letniej posługi papieskiej Ojca świętego Jana 
Pawła II tegoroczne Dni Kultury Chrześcijańskiej odbyły się pod ogólnym tytułemXXlat 
pontyfikatu Jana Pawła //, który w ogólnych zarysach wyznaczał tematykę odbytych Dni.

Tegoroczne Dni odbyły się, zgodnie ze zwyczajem, w Katedrze św. Jana Chrzciciela 
(poza Mszą św. -  2. prelekcje), w Klubie Inteligencji Katolickiej (3 spotkania), a także
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w 18 kościołach we Wrocławiu. Ponadto uczestniczyły w nich Duszpasterstwo Akade
mickie „Wawrzyny”, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana oraz Muzeum Archi
diecezjalne, które zaprezentowało trzy wystawy.

Podczas trwania XXI Dni Kultury Chrześcijańskiej odbyło się ogółem około 50 pre
lekcji wygłoszonych przez księży reprezentujących Papieski Fakultet Teologiczny lub też 
Metropolitarne Seminarium Duchowne we Wrocławiu, jedną siostrę zakonną (urszulan
kę), a także trzynaście osób świeckich, członków Klubu Inteligencji Katolickiej lub też 
reprezentujących inne środowiska i stowarzyszenia. Wystąpienia prelegentów, połączone 
czasem z dyskusjami, dotyczyły, zgodnie z przyjętym założeniem, różnych aspektów pon
tyfikatu Jana Pawła II, ze szczególnym uwzględnieniem jego nauczania. Bogatą tematyką 
poruszaną podczas trwania Dni Kultury można by na pewno z dużym uproszczeniem ująć 
w następujących grupach tematycznych:
1. Znaczenie Ewangelii i ewangelizacji we współczesnym i przyszłym świecie (10 wystąpień).
2. Problemy życia duchowego współczesnego człowieka (7 wystąpień).
3. Godność osoby ludzkiej oraz zaangażowanie katolików świeckich w życie Kościoła 
(6 wystąpień).
4. Rola rodziny i nauczycieli w wychowaniu młodego pokolenia (6 wystąpień).
5. Nauczanie społeczne Jana Pawła II o państwie, gospodarce i pracy ludzkiej (6 wystąpień).
6. Język Jana Pawła II i jego związki z Dolnym Śląskiem (5 wystąpień).
7. Edyta Stein jako nowokanonizowana święta (4 wystąpienia).

Zygmunt Gałdzicki

Spotkanie Sekcji Duchowości Teologów Polskich

Zbliżające się trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa (w tym drugie w Polsce) stało się do
godną okazją do zorganizowania, w dniu 5 listopada b. r. przez Katedrę Duchowości Wy
działu Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej, dorocznego Sympozjum Ducho
wości pod hasłem: Duchowość chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia. Tertio Millenio 
Adveniente. Miało ono miejsce w Krakowie, w gmachu Seminarium Duchownego Księży 
Zmartwychwstańców. Wrocławskie środowisko teologiczne reprezentowali dwaj przedsta
wiciele Papieskiego Fakultetu Teologicznego, obejmujący Katedrę Teologii Duchowości: 
ks. doc. dr hab. Andrzej Siemieniewski (kierownik) i ks. dr Ryszard Groń (adiunkt).

Program Sympozjum otworzyła celebracja Mszy św. sprawowanej przez J. Em. Ks. Fran
ciszka Kard. Macharskiego. Następnie, w godzinach dopołudniowych pięciu prelegentów 
wystąpiło ze swoimi referatami dotykającymi problematyki duchowości trzeciego tysiąclecia.

Jako pierwszy wystąpił o. doc. dr hab. J. A. Kłoczowski OP, podejmujący temat wyra
żony w tytule Zwrot do mistyki. Zwracał w nim uwagę na ogólne zainteresowanie w na
szych czasach mistyką, nie tylko przez samych specjalistów z dziedziny duchowości, na
uki czy kultury, ale także przez ogół ludzi wiernych. Jest to pozytywne zjawisko realizujące 
prawidłowo dogłębne oczekiwania chrześcijanina, który w dobie szybkich przemian cy
wilizacyjnych, potrzebuje żyć wiarą na co dzień, widząc w Chrystusie prawdę i sens swe
go życia. Dzieje się tak w myśl sławnej już maksymy jednego z największych teologów 
naszych czasów, K. Rahnera: chrześcijanin XXI wieku, albo będzie mistykiem, albo w ogóle


