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Sprawozdanie z IV Sympozjum Misyjnego Salwatorianów.

Wiara wobec ideologii. Ewangelizacja 
w krajach postkomunistycznych dziś 

(Bagno,  kwietnia )

 kwietnia  r. w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów 

w Bagnie odbyło się IV Sympozjum Misyjne Salwatorianów zatytułowane: 

Wiara wobec ideologii. Ewangelizacja w krajach postkomunistycznych dziś. Sym-

pozjum podzielone było na dwie części. W pierwszej części zostały ukazane 

fi lozofi czne podstawy ideologii totalitarnych oraz pastoralne wskazania realiza-

cji ewangelicznego orędzia. Drugą część stanowiły świadectwa salwatorianów 

pracujących w krajach postkomunistycznych Europy.

Sympozjum rozpoczęło się uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem 

Angelo Massafry, arcybiskupa Szkodry w Albanii. Kazanie wygłosił ks. Jan 

Folkert SDS, prowincjał Polskiej Prowincji Salwatorianów. 

Po zakończeniu Eucharystii, w sali obrad, ks. dr Bogdan Giemza SDS, 

rektor Seminarium w Bagnie, przywitał zaproszonych gości i ofi cjalnie otwo-

rzył obrady IV Sympozjum Misyjnego. Wśród zaproszonych gości przybyli: 

Robert Adach – starosta powiatu trzebnickiego, Paweł Misiorek – burmistrz 

Obornik Śląskich, Marek Długozima – burmistrz Trzebnicy, siostry borome-

uszki z Trzebnicy na czele z Matką Generalną Albertą Groń, przedstawiciele 

różnych wspólnot salwatoriańskich.

Pierwszy prelegent, dr Krzysztof Wroczyński (fi lozof, adiunkt w Katedrze 

Metafi zyki KUL, autor wielu publikacji z zakresu fi lozofi i prawa) w referacie 

zatytułowanym Wpływ ideologii socjalizmu na życie osobowe człowieka ukazał 

historię tworzenia się socjalizmu, a następnie uczynił rozróżnienie między ideą 

socjalizmu i socjalizmem realnym, panującym w krajach Europy Wschodniej. 

Socjalizm jako idea stawiał sobie za cel obronę przed kapitalizmem i polegał na 

zbudowaniu państwa bez ubóstwa, gdzie funkcjonowanie społeczeństwa opie-

ra się na wspólnej własności oraz wzajemnej współpracy i altruizmie. W pew-

nym momencie historii idea socjalizmu zaczęła przechodzić w komunizm, 
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ten w dyktaturę, a dyktatura w terror. Taki system władzy bardzo negatywnie 

wpłynął na życie osobowe człowieka. 

Drugi prelegent, ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa (teolog, kierownik Ka-

tedry Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL, rektor Lubelskiej Szkoły 

Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły) przedstawił referat nt.: Duszpasterz 
wobec potrzeb człowieka w krajach postkomunistycznych. Ksiądz Profesor ukazał 

idee, które media starają się wtłoczyć w podświadomość człowieka: komer-

cjalizm, seksualizm, pewna sympatia dla przestępców. Wskazał przy tym, że 

media są mimo wszystko zjawiskiem pozytywnym i przy odpowiednim ich 

wykorzystaniu mogą uczynić wiele dobrego dla człowieka. Kościół poprzez 

media może dzisiejszemu światu: ukazać jedność w różnorodności, podkre-

ślić godność osoby ludzkiej, przedstawić koncepcję rozwoju człowieka jako 

prawdopodobieństwo faktów, kształtować zdrową świadomość winy. Na za-

kończenie swojej wypowiedzi wskazał na zauważalny coraz bardziej zanik 

więzi międzyludzkich i zaakcentował propagowanie przez chrześcijaństwo idei 

solidarności. 

Sesję popołudniową rozpoczął wykład ks. Bronisława Jakubca SDS, Kon-

sulatora Generalnego Salwatorianów z Rzymu. Wychodząc od myśli Ojca 

Założyciela Franciszka Marii od Krzyża Jordana – „dopóki żyje na świecie 

choćby tylko jeden człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa Zba-

wiciela świata, nie wolno ci spocząć” – wskazał na aktualność tego wezwania 

misyjnego oraz na wielką potrzebę obecności misjonarzy w świecie. Ukazał 

także działalność salwatorianów w krajach Europy Wschodniej w czasie trwa-

nia komunizmu. 

Następnie głos zabrał abp Angelo Massafra, który ukazał historię Albanii 

oraz wiarę narodu albańskiego. Najtrudniejszym okresem dla Kościoła w Al-

banii były lata –, kiedy to wielu duchownych i świeckich poniosło 

śmierć męczeńską. Rok  był zakończeniem działalności Kościoła w Alba-

nii, która określiła się jako kraj ateistyczny, a przez to nastąpił surowy zakaz 

wyznawania wiary. W latach -tych Kościół odzyskał wolność i rozpoczął 

działalność misyjną. Ksiądz arcybiskup zaakcentował wielki brak kapłanów, 

którzy by kształtowali zniszczone sumienia Albańczyków. Salwatorianie pra-

cują w Albanii od  r.

Ks. Andrzej Drogoś SDS, superior wspólnoty salwatoriańskiej w Nitrze na 

Słowacji przedstawił historię tego kraju, w którym salwatorianie pracują od 

 roku. Wskazał, że Słowacja, mimo iż nie posiadała państwowości przez 

prawie  lat, nigdy nie zatraciła swojej tożsamości narodowej. Przedstawił 





działalność Kościoła na przestrzeni wieków i jego odradzanie się po okresie 

komunizmu.

Kolejny prelegent, ks. Jerzy Nowak SDS, magister nowicjatu w Sződliget na 

Węgrzech, ukazał we wstępie bogatą historię Węgier, lata świetności i wielkich 

kryzysów państwa. Największym ciosem okazał się układ w Trianon w  r., 

na mocy którego  terytorium państwa zostało odebrane Węgrom, a tym sa-

mym połowa ludności pozostała poza granicami kraju. Po II wojnie światowej 

Kościół zaczął być prześladowany. Nastąpiła kasata zakonów, pozostawiono 

tylko  męskie i  żeński. Przy pomocy aparatu partyjnego powstał ruch tzw. 

„księży pokoju”, a  VII  r. cały episkopat (z wyjątkiem jednego biskupa) 

złożył przysięgę wierności komunistycznej konstytucji Węgierskiej Republiki 

Ludowej. Rok  przyniósł wolność Kościołowi, a wraz z nią odradzanie się 

chrześcijaństwa. Salwatorianie pracują na Słowacji od  r.

Ostatni prelegent, ks. Adam Kwiatkowski SDS, superior wspólnoty w Bra-

sławiu na Białorusi we wstępie ukazał historię Białorusi, a następnie zarysował 

działalność Kościoła. Panowanie komunizmu sprawiło, że zostały pozamykane 

kościoły, kaplice, stosowano sankcje wobec ludzi praktykujących wiarę. Prze-

łomowym momentem dla Kościoła było zamianowanie w  r. ks. Tadeusza 

Kondrusiewicza administratorem apostolskim dla katolików na Białorusi. 

Mimo odzyskania wolności Kościół na Białorusi do dziś jest uciskany z powo-

dów politycznych. Salwatorianie na Białorusi są obecni od  roku i wiernie 

realizują nakaz misyjny Kościoła.

O godz. . odbyło się radosne spotkanie przy kominku. Był to czas 

wspomnień, dzielenia się przez salwatorianów opowieściami o codziennym 

życiu w krajach poskomunistycznych, w których pracują. Miał miejsce pokaz 

strojów ludowych tychże krajów. Była możliwość obserwacji realiów życia 

podczas prezentacji medialnych. Wspólnie śpiewano w różnych językach.

Ks. J W SDS
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