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W dniach od 15 do 16 czerwca 2005 roku odbyło się w Domu 
parafialnym Księży Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie 
spotkanie robocze profesorów sekcji pastoralnej UKSW z okazji 
zakończenia roku akademickiego 2004/2005. Spotkanie rozpoczęło się 
ogodz. 16.00. Natomiast o godz. 18.00 na spotkanie przybyli 
profesorowie teologii pastoralnej z KUL-u. Podsumowano Zjazd 
Pastoralistów Polskich z kwietnia 2005 roku w Częstochowie i ustalono 
termin sympozjum pastoralnego na pierwszą połowę października dla 
obu sekcji w/w Uniwersytetów w Lublinie. 

W dniu 16 czerwca 2005 r. na Uniwersytecie Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się okolicznościowe spotkanie Sekcji 
Pastoralnej z ks. prof. dr. hab. Ryszardem Kamińskim, Dyrektorem 
Instytutu Pastoralno-Katechetycznego i Kierownikiem Katedry Teologii 
Pastoralnej Szczegółowej KUL oraz ks. dr. hab. Wiesławem Przygodą, 
adiunktem na tej katedrze. Spotkanie odbyło się z inicjatywy studentów 
Teologii Pastoralnej UKSW, którzy skorzystali z nadarzającej się okazji 
pobytu ks. prof. Kamińskiego w Warszawie i zaprosili Gościa na 
spotkanie. Ks. Ryszard Kamiński na początku rozmowy w swoim 
wykładzie wskazał na coraz większą potrzebę współpracy pastoralistów 
polskich w formie tzw. „Pastoralisty zbiorowego". Może nim być Instytut 
Pastoralny, czy Sekcja Teologii Pastoralnej. Jak bardzo zasadniczą kwestią 
w tak szybko zmieniającym się społeczeństwie jest tworzenie 
odpowiednich modeli teologicznych, wypracowywanie ciągle aktualnych 
imperatywów działania i opartych na nich programów dla Kościoła 
w Polsce. Może temu sprostać tylko „Pastoralista zbiorowy". 

Ks. Profesor zaznaczył również, że nasza dyscyplina naukowa ma 
charakter zarówno normatywny, jak i praktyczny. Dlatego też posiada 
dwojaki rodzaj źródeł: 1. Objawienie Boże i Nauczanie Kościoła oraz 2. 
Doświadczenie grup religijnych, wspólnot i jednostek. Owo doświadczenie 
możemy określić w oparciu o badania socjologiczne, psychologiczne 
i inne. Brakuje dziś jednak w Polsce dobrej antropologii pastoralnej, 
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pedagogiki pastoralnej czy nawet socjologii pastoralnej, które są bardzo 
potrzebnymi narzędziami w naszej działalności naukowej. 

Z kolei ks. Wiesław Przygoda nakreślił aspekt metodologiczny 
Teologii Pastoralnej. Stwierdził, że w nauce tej istnieje paradygmat 
historyczno-krytyczny (F. X. Arnold), w którym nie da się zrozumieć 
teraźniejszości bez poznania historii oraz dwa inne modele, w pewnym 
tylko sensie do siebie podobne. Pierwszy, wypracowany we Francji: 
„Widzieć, Oceniać, Działać", w którym najpierw trzeba uchwycić 
problem związany z działalnością Kościoła, następnie określić przesłankę 
normatywną do oceny tej rzeczywistości, aby na końcu przejść do etapu 
prakseologicznego. Model drugi był propagowany w Polsce przez 
księdza W. Piwowarskiego. Wychodzimy w nim od przesłanki 
teologicznej. Następnie po zapoznaniu się z zagadnieniem, jak dana 
rzeczywistość jest realizowana w działalności Kościoła, wysuwamy 
wnioski pastoralne oraz potrzebne postulaty. 

Na kanwie tych paradygmatów, Ks. Kamiński stwierdził, że 
w Teologii Pastoralnej istnieją dwa rodzaje prac naukowych. Dysertacje 
mogą być stworzone bądź metodą analizy pastoralnej, w której trzeba 
uwzględnić trzy etapy: normatywny, realizowany i postulowany, bądź 
metodą analizy historyczno-rytycznej, również z trzema etapami: genezy, 
wykładu i oceny. 

Ks. Profesor poinformował nas także, że kończą się w Polsce prace 
nad Leksykonem Teologii Pastoralnej. Dzieło to zostanie wydane w roku 
2006 przez Towarzystwo Naukowe KUL. Będzie zawierało ponad 350 
haseł, w tym ok. 250 haseł merytorycznych oraz ponad 100 biogramów 
autorów polskich i agranicznych. Do stworzenia Leksykonu zostało 
zaangażowanych ok. 120 ekspertów. 

Na koniec zrodził się wśród nas interesujący pomysł kontynuowania 
takich spotkań. Ustaliliśmy więc wstępnie, że kolejne spotkanie odbędzie 
się w drugiej połowie października 2005 r. na KUL-u. 


