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Misyjne Seminarium Duchowne w Pieniężnie

Ubiegłoroczny Walny Zjazd Stowarzyszenia Misjologów 
Polskich (SMP) odbył się w Centrum Konferencyjno-Naukowym 
Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim w dniach 17-19 X. 
Znany jako miejsce narodzin św. Jacka (1185) zamek rodziny Odrową-
żów był od XII wieku ważnym miejscem kulturalno-politycznym na 
Śląsku Opolskim. Odbudowany po 1989 roku kompleks pałacowo-par-
kowy w Kamieniu Śląskim gości dziś turystów, grupy konferencyjno-
szkoleniowe oraz kuracjuszy.

1. Wykład ks. dr. Alberta Glaesera, dyrektora ośrodka, nt. 
historii zamku Odrowążów, późniejszego Sanktuarium św. Jacka był 
pierwszym punktem spotkania misjologów (17 X). Z pasją historyka 
i entuzjazmem teologa prelegent przywołał ducha epoki i charyzmat 
tego miejsca.

Wieczorne rozmowy misjologów w salonie pałacowym stały 
się de facto nieformalnym rozpoczęcie obrad Stowarzyszenia. Dzie-
lenie się doświadczeniem misyjnym i osiągnięciami misjologiczny-
mi jednoczy ducha i otwiera wspólną perspektywę. Udział w sympo-
zjach misjologicznych, nowe publikacje, budzenie świadomości misyj-
nej poprzez akcje duszpasterskie – to cenny dorobek, którym dzielili 
się misjolodzy.

2. Otwarcia zjazdu dokonał ks. prof. Jan Górski, prezes SMP 
(18 IX). Na wstępie wyjaśnił nieobecność zaproszonych gości – hierar-
chów opolskich: bp. A. Czai, abp. A. Nossola oraz bp. kieleckiego  
J. Piotrowskiego.
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2.1. Pierwszą konferencję wygłosił bp. pomocniczy diece-

zji opolskiej Paweł Stobrawa nt. Misyjne zaangażowanie Kościoła Opol-
skiego. Prelegent przypomniał, że bp Alfons Nossol (ordynariusz opol-
ski 1977-2009) nawiązał relacje z bp. Matawo Bakpessim, ordynariu-
szem diecezji Sokodé w Togo, dokąd od 1980 r. wysyłał księży fide-
idonistów. Bp Andrzej Czaja kontynuuje tę tradycję. Z diecezji opol-
skiej (860 tys. mieszkańców, 399 parafii) aktualnie na misjach pracu-
je 17 księży i 2 osoby świeckie (Peru, Togo, Boliwia, Mauritius, Brazy-
lia, Portoryko, Argentyna, Rosja). Tylko od IX 2016 do VIII 2017 na 
pomoc misjonarzom przeznaczono 248 000 PLN. Ważną rolę odgrywa 
w diecezji animacja misyjna: „kolędowanie misyjne”, spotkania rejono-
we, spotkania z misjonarzami, festyny, koła misyjne. Notabene w WSD 
w Opolu będą studiować klerycy z diecezji Sokodé.

2.2. Drugą konferencję - Realizacja ewangelizacyjnej misji Kościo-
ła w kontekście ekumenicznych paradygmatów wygłosił ks. prof. Zygfryd 
Glaeser z Wydziału Teologii UO. Na wstępie zaznaczył, że utrzymy-
wanie opozycji pomiędzy posłannictwem misyjnym a ekumenią jest 
bezzasadne. Podstawową troską Kościoła jest skuteczne i wiarygodne 
głoszenie Ewangelii. Zainicjowany w Edynburgu (1910) ruch ekume-
niczny powstał jako odpowiedź na trudności chrześcijańskiej misji 
związane z podziałami wyznaniowymi. Konflikty pomiędzy Kościo-
łami przenoszone były na misje; poróżnieni misjonarze podważali 
wiarygodność głoszonego Słowa.

Następnie prof. Glaeser zwrócił uwagę na działalność Świa-
towej Rady Kościołów – a zwłaszcza jej Komisji ds. Światowej Misji 
i Ewangelizacji. Pokłosiem działalności wspomnianej Komisji jest 
dokument: Wspólnie w stronę życia. Misja i Ewangelizacja w zmieniającym 
się świecie (World Council of Churches, Together Towards Life: Mission 
and Evangelism in Changing Landscapes, Geneva 2012). Celem doku-
mentu jest odnowienie rozumienia i praktyki misji w zmieniającym 
się świecie. Tekst wyznacza ważne paradygmaty dla dzieła ewange-
lizacji. Chrześcijańska misja głoszenia w podstawowym wymiarze jest 
niezmienna: wypełnienie nakazu misyjnego przez wyznanie i świadec-
two wiary. W ewangelizacyjnej misji Kościoła mamy też do czynie-
nia z elementami zmiennymi: uwarunkowania historyczne i kultu-
rowe, które określają życie różnych grup ludzi. Misja chrześcijańska 
jest uwarunkowana przez zmieniające się konteksty życia społeczne-
go i indywidualnego.

Konferansjer stwierdził, że chrześcijaństwo nie jest już religią 
Zachodu. Punkt ciężkości „naszej” religii przeniósł z Północy na global-
ne Południe, przy czym dynamika misji nie jest w rękach katolików, 
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ale wspólnot pentakostalnych. Zmiany demograficzne oraz migracje 
sprawiły, że Kościoły funkcjonują dzisiaj w warunkach wieloreligijno-
ści i wielokulturowości. Skuteczne głoszenie wymaga jedności świad-
ków. Zasadnicze cele misji łączą się z założeniami ruchu ekumeniczne-
go: przywrócenie widzialnej jedności w jednym Kościele.

Następnie mówca wyliczył następujące paradygmaty dla reali-
zacji misji ewangelizacyjnej: (1) „nie” dla prozelityzmu albo konkuren-
cji konfesyjno-religijnej; (2) uznanie chrztu za fundament wzajemne-
go szacunku; (3) współzależność misji ewangelizacyjnej i pragnienia 
jedności chrześcijan; (4) potrzeba odnowy życia kościelnego (prawa 
człowieka, sprawiedliwość, ochrona życia i przyrody, wprowadzanie 
pokoju); (5) potrzeba wspólnej epiklezy ewangelizacyjno-misyjnej.

Dyskusja pokonferencyjna wykazała ambiwalentną ocenę 
„masowego” wyjazdu polskich księży na Wschód (Rosja, Białoruś, 
Ukraina) po 1989 roku. Polskimi duchownymi kierowała motywacja 
misyjna ad gentes. Duchowni prawosławni czuli się zdominowani religij-
nie i ekonomicznie przez misjonarzy z Polski. Inny głos dodał, że obec-
ność katolickiego wykładowcy na Uniwersytecie Lwowskim wywołuje 
nieprzyjazne reakcje wśród rzymskokatolickich duchownych zaanga-
żowanych na Ukrainie. Natomiast w Niemczech po przybyciu uchodź-
ców (2016-2017) parafie katolickie i protestanckie dały znaczące świa-
dectwo okazując pomoc materialną i logistyczną. Ponadto jubileusz 
„500-lecia reformacji” obudził u niemieckich chrześcijan pragnienie 
jednego świadectwa w wierze – jednakowoż problem stanowi definicja 
„jedności”. Z. Glaeser proponuje, jako „cel jedności”, wspólną Eucha-
rystię. Ekumenista wykazał, że po roku 1054 (przez ok. 200 lat) chrze-
ścijanie odprawiali wspólną Eucharystię. Rozdarcie Kościoła uświado-
mili sobie z chwilą, kiedy zaprzestano wspólnej Eucharystii.

Przedpołudniową sesję zakończyliśmy mszą św. – przewodni-
czył ks. bp P. Stobrawa.

2.3. Sesję popołudniową rozpoczął o. prof. Wojciech Kluj OMI, 
przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Misjologów 
Katolickich (IACM). W wystąpieniu Chrześcijańskie świadectwo w wielo-
religijnym świecie prelegent omówił idee przewodnie VI Plenarnego 
Zjazdu IACM w Pattaya (Tajlandia) w dniach 10-15 VII. W wydarze-
niu wzięło udział 68 uczestników z 18 krajów – w tym z Polski: prof. 
UKSW o. Wojciech Kluj OMI, ks. dr hab. Franciszek Jabłoński oraz ks. 
dr Julian Wawrzyniak. Celem IACM jest koordynacja katolickiej reflek-
sji misjologicznej. Notabene polska myśl misjologiczna jest mało znana 
za granicami. Na zakończenie prof. Kluj zaprosił na sympozjum „Biblia 
i kultury” (12-14 XI 2017) organizowane na UKSW.
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2.4. Wybory nowego zarządu SMP na lata 2017-2022 zakończy-

ły sesję popołudniową. W skład nowego zarządu weszli:
1. Ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD – prezes
2. Ks. dr hab. Franciszek Jabłoński – wiceprezes
3. Ks. dr Adam Michałek SVD – sekretarz
4. Dr Barbara Łysik – skarbnik
5. Ks. dr Marcin Wrzos OMI – redaktor publikacji elektronicznej
 Zwiedzanie Pałacu było kolejną lekcją historii przywołującą 

polityczne i duchowe znaczenie zamku Odrowążów i Sanktuarium św. 
Jacka dla regionu i Polski. Na zwiedzających wielkie wrażenie zrobi-
ły biblioteka bp. A. Nossola oraz kolekcje książek w poszczególnych 
pomieszczeniach pałacu.

Wieczór integracyjny był okazją do podsumowania Zjazdu 
i przedstawienia propozycji działalności SMP na najbliższe lata.

Msza św. w Sanktuarium św. Jacka (19 IX) pod przewodnic-
twem o. T. Szyszki, nowo wybranego Prezesa Stowarzyszenia Misjolo-
gów Polskich, była ostatnim punktem Zjazdu 2017 roku.
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