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dów. Gości zaproszono także do zwiedzania zamku lubelskiego oraz zabytków renesanso
wego Zamościa. Pomyślano więc o stworzeniu dobrych warunków, które sprzyjały bezpo
średnim kontaktom i spotkaniom, a także ciekawym kuluarowym rozmowom i twórczej 
wymianie poglądów.

Elżbieta Dołganiszewska

Sprawozdanie z XXIV Dni Kultury Chrześcijańskiej

W dniach 14-20 października 2001 r. odbyły się we Wrocławiu XXIV Dni Kultury 
Chrześcijańskiej. Podobnie jak w latach poprzednich zorganizowane zostały przez Papie
ski Wydział Teologiczny oraz Klub Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, pod patrona
tem JEm Ks. dra Henryka Kardynała Gulbinowicza. Ogólnym tematem ostatnich Dni 
Kultury we Wrocławiu było: Nauczanie Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż wybór tak ogólnie sformułowanego tematu tych 
Dni podyktowany został dwoma okolicznościami. Pierwszą z nich była stosowana już od 
szeregu lat praktyka organizowania Dni Kultury w obszarze jakiegoś jednego tematu, istot
nego dla danego roku, stanowiącego podstawę do wyróżnienia z niego szeregu tematów 
szczegółowych. Drugą zaś okolicznością były przypadające w 2001 r. kościelne i pań
stwowe obchody jubileuszowe poświęcone osobie Prymasa Tysiąclecia i jego znaczeniu 
w ostatnich dziejach Kościoła w Polsce, jak też w dziejach polskiego narodu i państwa. 
Do obchodów pragnęli się również przyłączyć organizatorzy Dni Kultury Chrześcijań
skiej we Wrocławiu. Należy dodać, że zarówno temat ogólny, jak też tematy szczegółowe 
miały na celu zwrócenie uwagi uczestników na szeroki zakres działalności duszpasterskiej 
oraz na wybitną rolę, jaką Ksiądz Kardynał S. Wyszyński odegrał w tak trudnym okresie 
dziejów polskiego Kościoła i polskiego społeczeństwa.

Dla zrealizowania tak szeroko zakreślonej tematyki Dni Kultury zaproszono do udzia
łu blisko trzydziestu prelegentów (w połowie duchownych i świeckich) reprezentujących 
różne dziedziny wiedzy (teologia, filozofia, historia, psychologia, socjologia, ekonomia i 
inne), wykonujących różne role w życiu wrocławskiego Kościoła, państwa, wyższe uczel
nie oraz stowarzyszenia katolickie. Zaproszeni wygłosili około 65 prelekcji w 27 kościo
łach m. Wrocławia, w Papieskim Wydziale Teologicznym, w Klubie Inteligencji Katolic
kiej i innych miejscach spotkań. Najczęściej miejscem spotkań (prelekcji i dyskusji) były 
parafialne kościoły lub inne pomieszczenia parafialne.

W przedstawionej dość bogatej problematyce związanej z nauczaniem i działalnością 
Prymasa Tysiąclecia można wyróżnić kilka następujących grup tematycznych: 1) Aktual
ność nauczania Księdza Kardynała dotycząca Kościoła na przełomie tysiącleci; 2) Stano
wisko Prymasa wobec zjawiska programowej ateizacji i laicyzacji społeczeństw oraz skut
ków, jakie niesie odrzucenie wiary w życiu osób i społeczeństw; 3) Wkład Księdza 
Kardynała Wyszyńskiego w kształtowanie struktur administracji Kościoła na Ziemiach 
Zachodnich oraz wzmacnianie jego podmiotowości; 4) Posługiwanie Księdza Prymasa 
Bogu i Kościołowi, a także Polsce i jej kulturze; 5) Osoba Prymasa Tysiąclecia postrzega
na jako męża modlitwy, nadziei, męczennika, a także męża stanu; 6) Rola Matki Bożej i 
świętych w jego życiu; 7) Problemy pracy ludzkiej -  jej duchowości, godności ludzi pra
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cy, praw i obowiązków ludzi pracy oraz wychowanie do pracy; 8) Prymasowskie oceny 
życia społeczno-gospodarczego.

Warto dodać, że w kilku parafiach księża proboszczowie starali się spotkania tema
tyczne z okazji Dni Kultury wzbogacić lub połączyć z lokalnymi uroczystościami para
fialnymi. Należy też podkreślić na ogół dobrą, a często bardzo dobrą i życzliwą współpra
cę księży proboszczów z organizatorami Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Frekwencja parafian w spotkaniach kształtowała się najczęściej w granicach od kilku 
do kilkudziesięciu osób. Słuchaczy przyciągały najbardziej określone tematy lub znane 
nazwiska prelegentów, lecz również nie omijali nowych twarzy.

Dla poinformowania mieszkańców Wrocławia o szczegółowej tematyce Dni Kultury 
Chrześcijańskiej przygotowano -  podobnie jak w latach poprzednich -  programy w licz
bie ponad 2000 egzemplarzy, a także kolorowe plakaty z dobrze dobraną sylwetką Księ
dza Prymasa Tysiąclecia.

Na zakończenie tej informacji należy wyrazić serdeczne podziękowanie księżom pro
boszczom parafii i objętych programem XXIV Dni Kultury Chrześcijańskiej za współpra
cę z organizatorami, autorowi plakatu za pomysłowy, a zarazem staranny jego wkład do 
tego przedsięwzięcia. Również podziękowania należą się grupie kleryków z Metropolital
nego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu za sprawną dystrybucję mate
riałów informacyjnych do poszczególnych parafii.

Zygmunt Gałdzicki

Sympozjum w pierwszą rocznicę śmierci

Dzieje teologii, w tym także teologii moralnej, wiążą się z określonymi ośrodkami na
ukowymi, zwłaszcza z uniwersytetami i wydziałami teologicznymi. Jeśli jednak chce się do 
końca poznać wartość i znaczenie danego ośrodka teologicznego, nie można zapomnieć, że 
chodzi tu zawsze o dorobek konkretnych osób, które dane środowisko naukowe tworzą. 
Tworzą zresztą nie tylko poprzez swoje badania naukowe, poprzez konkretne osiągnięcia -  
także w dziedzinie dydaktyki, ale też poprzez swoją osobowość, poprzez -  nie dający się 
opisać klimat, który sprawia, że ma się poczucie uczestnictwa w czymś, co przekracza ramy 
naukowego dyskursu -  napisano przed pięcioma laty we wprowadzeniu do Księgi pamiąt
kowej ofiarowanej Księdzu Profesorowi Sewerynowi Rosikowi w 65. rocznicę urodzin.

Wieloletni związek Księdza Profesora Rosika z KUL-em przerwała śmierć. Pozostał 
on jednak żywą postacią w sercach i pamięci swoich studentów i profesorów. W pierwszą 
bowiem rocznicę jego śmierci Instytut Teologii Moralnej Katolickiego Uniwersytetu Lu- 
beskiego zorganizował w dniu 17 października 2001 roku sympozjum pod tytułem Ksiądz 
Profesor Seweryn Rosik — teolog sumienia. Naszą uczelnię reprezentowali ks. dr T. Reroń 
i ks. dr A. Szafulski.

Otwarcia Sympozjum dokonał ksiądz dziekan prof. dr hab. Gabriel Witaszek. Wygło
szono cztery referaty. Pierwszy z nich, zatytułowany Teologia moralna w Katolickim Uni
wersytecie Lubelskim do czasu Soboru Watykańskiego II przedstawił ks. prof. dr hab. Fran
ciszek Greniuk. W referacie tym autorowi chodziło o pokazania tła historycznego, historii 
teologii moralnej na KUL-u, na którym dopiero stają się bardziej czytelne dokonania Księ
dza Rosika.


