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Sympozjum 

Sytuacja Kościoła w zjednoczonej Europie" 

W dniu 11 maja 2005 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, z inicjatywy Sekcji Teologii Pastoralnej na 
Wydziale Teologicznym, odbyło się I Sympozjum Pastoralne 
zatytułowane: „Sytuacja Kościoła w zjednoczonej Europie". 

Otwarcia sympozjum dokonał Jego Magnificencja Rektor UKSW 
ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki. Obradom przewodniczył Kierownik 
Sekcji Teologii Pastoralnej ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński. 
W sympozjum wzięli udział Jego Ekscelencja ks. Bp Tadeusz Pikus, 
licznie zgromadzeni księża, klerycy WSD Diecezji Warszawsko-Praskiej, 
klerycy WSD w Ołtarzewie (Księża Pallotyni) oraz wykładowcy 
i studenci UKSW. 

Referat wprowadzający wygłosił ks. dr Edmund Robek SAC, 
proboszcz parafii p.w. św. Wincentego Pallottiego w Warszawie 
i wykładowca UKSW. Referat pt. „Pastoralne aspekty adhortacji 
apostolskiej „Ecclesia in Europa" stanowił właściwy fundament do 
dalszej dyskusji. 

Kolejnym mówcą był ks. prof. dr hab. Paul M. Zulehner, Dziekan 
Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie w Wiedniu, ekspert z zakresu 
teologii przy Przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy 
oraz członek Europejskiej Akademii Nauk i Austriackiej Akademii Nauk. 
W swoim referacie: „Teologia pastoralna wobec sytuacji Kościoła 
w zjednoczonej Europie" znakomicie nakreślił obraz naszego kontynentu, 
w którym ścierają się dwie tendencje. Pierwsza, pragnąca wolności bez 
zakorzenienia w wartościach oraz druga, poszukująca konkretnej 
duchowości. Człowiekowi dzisiejszemu potrzebne jest miejsce, do 
którego pielgrzymuje oraz autorytet duchowy, za którym podąża. 

W dalszej części sympozjum wysłuchano referatu ks. Krzysztofa 
Tyliszczaka TChr, Prowincjała prowincji p.w. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Wielkiej Brytanii, RPA i Islandii oraz Sekretarza Generalnego 
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Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. W swoim 
przemówieniu zatytułowanym: „Wizja duszpasterstwa polonijnego 
w Zjednoczonej Europie" wskazał na zaangażowanie duszpasterzy 
polonijnych w Europie w pracę duszpasterską oraz na kwestie z nią 
związane, m.in. na nowe okoliczności, które pojawiły się po wejściu 
Polski do Unii Europejskiej. 

Po przerwie głos zabrał ks. dr Zenon Hanas SAC, wikariusz 
generalny w Zarządzie Generalnym Księży Pallotynów w Rzymie. 
W swym referacie: „Kościół wobec globalizacji" przedstawiając zjawiska 
związane z globalizacją, ukazał rolę i zadania Kościoła wobec 
dokonujących się ogólnoświatowych przemian. 

Dyskusja, która nastąpiła po przemówieniach, dotyczyła praktycznych 
relacji między Kościołami Europy Zachodniej i Kościołem Polskim. 

Zamknięcia sympozjum dokonał Prodziekan Wydziału Teologicznego 
UKSW ks. prof. dr hab. Jan Decyk. Podziękował serdecznie Prelegentom 
oraz Organizatorom (ks. dr E. Robek i ks. dr hab. Jan Przybyłowski, 
prof. UKSW) i wszystkim Uczestnikom. 


