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Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów i Duszpasterzy 
im. Jana Pawła II 

 
Na historycznym spotkaniu Sekcji Pastoralistów Polskich, które 

odbyło się w dniach 23-24 kwietnia 2007 roku w Sieradzu, zostało 
powołane Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana 
Pawła II. Zgodnie ze Statutem, który został zatwierdzony uchwałą 
Konferencji Episkopatu Polski 14 marca 2007 roku, celem 
stowarzyszenia jest rozwijanie wiedzy i prowadzenie badań naukowych 
w zakresie teologii pastoralnej, dokształcanie pastoralne duszpasterzy 
oraz upowszechnianie zasad i nowoczesnych metod działalności 
duszpasterskiej Kościoła, a także promowanie i wspieranie dialogu 
między pastoralistami i praktykami kościelnymi. 

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez: 
– prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie teologii 

pastoralnej; 
– krzewienie wiedzy z zakresu teologii pastoralnej wśród 

duszpasterzy, osób konsekrowanych i wiernych świeckich; 
– rozpowszechnianie i popieranie inicjatyw wykorzystujących wiedzę 

z teologii pastoralnej w zastosowaniach praktycznych, czyli w 
określonych formach posługi duszpasterskiej; 

– propagowanie uniwersyteckich studiów specjalistycznych z zakresu 
teologii pastoralnej; 

– prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie i 
prowadzenie sympozjów, uczestniczenie w zjazdach naukowych; 

– prowadzenie działalności wydawniczej, wydawanie własnego, 
specjalistycznego czasopisma i samodzielnych publikacji; 

– podejmowanie wszelkich działań zmierzających do podniesienia 
wiedzy z zakresu teologii pastoralnej u osób zaangażowanych w 
działalność Kościoła; 

– wykorzystywanie wiedzy z różnych dziedzin naukowych do 
rozeznawania i interpretowania sytuacji społeczno-kulturowej i religijnej, 
w której prowadzona jest działalność duszpasterska Kościoła; 

– współdziałanie z władzami wyższych uczelni oraz stowarzyszeniami 
i organizacjami naukowymi w celu prowadzenia dialogu i podejmowania 
wspólnych inicjatyw naukowych; 

– współpracę z instytucjami kościelnymi w celu przestrzegania przez 
duszpasterzy zasad i norm działalności duszpasterskiej Kościoła. 
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Nad realizacją tych celów będzie czuwał prezes, którym został ks. dr 

hab. Jan Przybyłowski, prof. UKSW, oraz Zarząd Stowarzyszenia w 
składzie: ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński, ks. dr hab. Adam 
Przybecki, prof. UAM, ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, ks. dr Andrzej 
Baczyński, ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL. 

Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła 
II posiada swoją stronę internetową: www.pspd.ovh.org/start.php, na 
której znajdują się wszystkie aktualne wiadomości na temat samego 
stowarzyszenia, jego członków i prowadzonej działalności. Na stronie 
internetowej dostępny jest też Statut, który określa warunki przystąpienia 
do stowarzyszenia, a także znajduje się deklaracja, którą można 
wydrukować. 

Korespondencję należy kierować imiennie do ks. Jana 
Przybyłowskiego, na adres siedziby stowarzyszenia, która znajduje się w 
Warszawie 01-815, przy ul. Dewajtis 5. Dostępny jest też telefon 
komórkowy: 721 280 321. 

Ks. Jan Przybyłowski 
 

 
 

Personalizm polski – III Zjazd Stowarzyszenia Teologów 
Fundamentalnych w Polsce (Lublin, KUL, 27-28 IX 2007) 

 
Środowisko teologów fundamentalnych od dłuższego czasu wskazuje 

na potrzebę rozwijania dialogicznego i interdyscyplinarnego charakteru 
uprawianej nauki. Kolejnym wyrazem tego przekonania był tegoroczny 
III Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, który 
odbył się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II pod 
hasłem Personalizm polski. Organizatorami sympozjum, oprócz 
Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, byli również: 
Komitet Nauk Teologicznych PAN, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 
które właśnie utworzyło w swoich strukturach sekcję teologiczną, oraz 
Instytut Teologii Fundamentalnej Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Program został pomyślany w taki sposób, aby aktualny i 
niezwykle obszerny temat możliwie kompleksowo prezentował stan i 
perspektywy polskiej myśli personalistycznej oraz jakość obecności tego 
nurtu w różnych obszarach rodzimej nauki i kultury. 

Jednak wydarzeniem, które zdominowało tegoroczny zjazd teologów 
fundamentalnych, był niewątpliwie jubileusz 65-lecia urodzin ks. prof. 


