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Wykłady teologiczne w czasie 46. M iędzynarodowego Kongre
su Eucharystycznego w e Wrocławiu 25 05 - 01 06 1997 r.
Rok 1997 upłynął we Wrocławiu pod znakiem dwóch wielkich historycznych wyda
rzeń. Jedno z nich miało charakter religijny o zasięgu ogólnoświatowym. Był to 46. Mię
dzynarodowy Kongres Eucharystyczny, odbyty w Stolicy Dolnego Śląska w dniach od 25
maja do 1 czerwca. Drugie wydarzenie to powódź stulecia, która nawiedziła Polskę połu
dniowo-zachodnią, w tym także i Wrocław. Obydwa wydarzenia, aczkolwiek bardzo różne
w swej treści i wymowie, powinny być udokumentowane, by wiedziały o nich przyszłe
pokolenia.
W niniejszym sprawozdaniu chcemy utrwalić dla historii plan wykładów teologicz
nych wygłoszonych w Tygodniu Kongresowym w wybranych świątyniach archidiecezji
wrocławskiej. Jest to uzupełnienie do relacji dotyczącej udziału wrocławskiego środowi
ska naukowego w przygotowaniu i przebiegu 46. Międzynarodowego Kongresu Euchary
stycznego1.
Otóż, wykłady i prelekcje zostały wygłoszone w 24. kościołach we Wrocławiu i w 22
świątyniach poza Wrocławiem. W sumie wystąpiło 41.prelegentów, którzy wygłosili łącz
nie 70 wykładów i prelekcji (poza oficjalnym, zatwierdzonym przez Watykan, programem
Kongresu). Problematyka tych wystąpień obejmowała tematy związane z Eucharystią i wol
nością, św. Wojciechem, historiądiecezji wrocławskiej, moralnością, wychowaniem chrześcijańskim, rodziną, polityką, kulturą itp. Z Papieskiego Fakultetu Teologicznego wykłady
tego rodzaju wygłosili: ks. prof. Roman Rogowski (Eucharystia i nadzieje nowego świata),
ks. prof. Józef Swastek (Kult św. Wojciecha w Polsce), s. doc. Ewa J. Jezierska (Euchary
stia udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa), ks. doc. Piotr Liszka (Eucharystia
w życiu i nauczaniu św. Antoniego Marii Klaret), ks. doc. Zdzisław Lec (Zakony na Ślą
sku), ks. dr Franciszek Głód (Co nam daje Eucharystia?), ks. dr Tadeusz Reroń (Euchary
stia źródłem wyzwolenia od zła).
Z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wykłady wygłosili: ks. prof. Jerzy Kopeć
(Eucharystia w życiu Kościoła pierwszych wieków), ks. prof. Zbigniew Wit (Duchowość
eucharystyczna i postawy wewnętrzne w kulcie Eucharystii), ks. dr hab. Stanisław Bielec
ki (Ustanowienie Eucharystii w świetle tekstów Pisma św. Nowego Testamentu), ks. dr
hab. Bogusław Migut (Symbolika Eucharystii w Starym Testamencie) i ks. dr Czesław
Krakowiak (Niedzielna Eucharystia w parafii).
1 Por. Ks. I. D e c, Rok Kongresowy na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu,
„Wrocławskie Wiadomości Kościelne” L(1997) nr 3, s. 321-329 oraz tenże: Udział środowiska na
ukowego w 46. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym we Wrocławiu 25.05. - 01.06.1997 r.,
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Z Uniwersytetu Wrocławskiego wykłady wygłosili: prof. Kazimierz Bobowski (Kult
św. Wojciecha w dziejach Polski), prof. Marek Czapliński (Ruch katolicki na Śląsku na
przełomie XIX i XX wieku), prof. Teresa Kulak (Walka z katolicyzmem w dobie hitlerow
skiej na Śląsku), prof. Krystyn Matwijowski (Kult Eucharystii w nowożytnym Wrocła
wiu), prof. Kazimierz Orzechowski (Pozycja biskupa wrocławskiego w dziejach Śląska),
prof. Mieczysław Pater (Akademia Jezuicka we Wrocławiu), prof. Bogdan Rok ( Problem
wiatyku w nauczaniu Kościoła katolickiego), prof. Włodzimierz Suleja (Kościół na Dol
nym Śląsku wobec stanu wojennego), prof. Lech Tyszkiewicz (misja św. Wojciecha), dr
hab. Krzysztof Kawalec (Próby organizowania się politycznego środowisk katolickich po
roku 1989), dr Michał Kaczmarek (Święty Wojciech - patron narodów), dr Leonard Smol
ka (Konsekwencje zmian terytorialnych w XX wieku dla organizacji Kościoła), Grażyna
Bolkowska (Tysiąclecie śmierci św. Wojciecha),
Z innych uczelni wykłady wygłosili: ks. prof. Bogdan Częsz - z PWT z Poznania
(Eucharystia w okresie patrystycznym), ks. prof. Jan Kowalski - z PAT z Krakowa (Eucha
rystia braterską ucztą), ks. prof. Janusz Czerski - Z Uniwersytetu Opolskiego (Biblijne
przekazy o ustanowieniu Eucharystii oraz Liturgia Eucharystii w obrządku bizantyjskim),
doc. Zygmunt Gałdzicki - z Politechniki Wrocławskiej (Eucharystia źródłem chrześcijań
skiego etosu pracy),
Z Katolickiego Stowarzyszenia Rodzin prelekcje wygłosili: Antoni Izworski (Euchary
stia a wybór wartości życia), Teresa Izworska („Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” dlaczego musimy bronić życia?), Ewelina Kondziela (Wychowanie do wolności w rodzi
nie chrześcijańskiej w świetle encykliki leritatis S plendor ), Urszula Pliszki (Pornografia rozrywka czy świadoma demoralizacja), Barbara Tomaszewska (Ludzka płciowość: praw
da i znaczenie), Małgorzała Wojdyło (Przymierze dwóch serc jako odpowiedź na cywiliza
cję śmierci).
Z grupy działaczy społecznych w prelekcjami kongresowymi wystąpili: Edward Cza
piewski (Chrześcijańska kultura i tradycja tożsamością narodu i państwa), red. Zbigniew
Nosowski (Codzienność duchowości chrześcijańskiej), Zdzisław Pisarek (Odpowiedzial
ność chrześcijanina za organizację życia społecznego i politycznego w naszej Ojczyźnie),
red. Andrzej Potocki (Naród - społeczna przestrzeń wolności), prof. Piotr Wojciechowski
(Eucharystia w codzienności katolika i jego rodziny), Leszek Zieliński (Chrześcijańska
demokracja fundamentem Polski i Europy).
Powyższe prelekcje i wykłady stanowiły znaczne poszerzenie problematyki związanej
z Kongresem. Pomimo, że niektóre wykłady wykraczały tematycznie poza główne hasło
Kongresu: „Eucharystia i wolność”, to jednak prelegenci zobowiązani byli nawiązywać do
naczelnej idei Kongresu. Trzeba też zauważyć to, iż dla wielu ludzi, zwłaszcza w pode
szłym wieku, którym trudno było dotrzeć do kościołów, gdzie odbywały się główne kon
gresowe wykłady i nabożeństwa, głoszone prelekcje dały możliwość, przynajmniej po
średniego spotkania się z tematyką i całym klimatem Kongresu.
W poniższej tabeli przestawiamy wykaz kościołów, prelegentów i tematów wykładów.
ks. Ignacy D ec

