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KS. ADAM BAŁABUCH

SPOTKANIE OJCÓW DUCHOWNYCH W WSD W RADOMIU

W dniach 30.08 -  2.09.1993 r. odbyło się w Radomiu doroczne spotkanie ojców 
duchownych seminariów diecezjalnych i zakonnych. Temat spotkania brzmiał: 
Wychowanie do  w ięń z  Chrystusem w oparciu o Adhortację „Pastores dobo vobis 
Rozpoczęło się ono dniem skupienia, któremu przewodniczył ks. Jeny Banaś- 
kiewicz. Nabożeństwo eucharystyczne otwierające dzień skupienia poprowadził J.E. 
ks. bp E. Materski. Po nabożeństwie Ksiądz Biskup powitał wszystkich ojców 
duchownych przybyłych na swoje spotkanie do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Radomiu. Ksiądz biskup E. Materski przewodniczył także koncelebrowanej 
Eucharystii sprawowanej podczas dnia skupienia.

Po obiedzie 31 sierpnia miała miejsce pielgrzymka, która prowadziła najpierw do 
katediy radomskiej p.w. Opieki Matki Bożej. Z katedry ojcowie duchowni udali się 
do sanktuarium w Kałkowie-Godowie. Jest to sanktuarium powstałe przed 10 laty. 
Znajduje się tutaj kopia obrazu Bolesnej Królowej Polski z Lichenia. Sanktuarium 
w Kałkowie-Godowie ma również szereg elementów świadczących o martyrologu 
narodu polskiego, szczególnie po II wojnie światowej. Dalej trasa pielgrzymki 
prowadziła przez opactwo Ojców cystersów w Wąchocku do nowo powstałego 
sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej. Jest to sanktua
rium wybudowane na wzór sanktuarium wileńskiego.

Drugi dzień pobytu ojców duchownych w WSD w Radomiu rozpoczął się od 
wspólnej Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem J.E. ks. abpa H. Muszyń
skiego, Metropolity Gnieźnieńskiego. Ksiądz Arcybiskup wygłosił też p ierw si 
wykład pt. O d „Instrumentom laboris”do Adhortacji „Pastores dabo vobis”. Powstanie 
i geneza dokumentu . Prelegent w sposób bardzo interesujący omówił poszczególne 
etapy prowadzące do powstania Adhortacji. Następnie Ksiądz Arcybiskup wypunkto
wał zasadnicze momenty, które kształtowały klimat Synodu i wpłynęły na taki, a nie 
inny kształt adhortacji:

1. Głęboko teologiczny charakter Synodu.
2. Nadzieja i optymizm.
3. Przeżycie głębokiej wspólnoty wiary zgromadzonych na Synodzie.
4. Świadectwa Kościołów Wschodnich, które pierwszy raz mogły mówić własnym 

głosem.
5. Świadectwo milczenia Ojca św., który słuchał wszystkiego niezwykle uważnie.

Drugi referat na temat: Biblijna motywacja więzi z  Chrystusem w posłudze i życiu 
kapłana w Adhortacji „Pastores dabo vobis” wygłosił rektor WSD w Szczecinie ks. dr
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Paweł Cieślik. Ksiądz Rektor wyakcentował bardzo mocno biblijny charakter 
adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis. Sam tytuł adhortacji zaczerpnięty jest z 
Księgi Jeremiasza. Podobnie wszystkie rozdziały adhortacji zostały zatytułowane przy 
pomocy odpowiednio dobranych cytatów z Nowego Testamentu. Owe cytaty 
stanowią filary prezentacji treści zawartej w Pastores dabo vobis.

Trzecim prelegentem był ks. Tadeusz Huk z Warszawy. Dzielił się on z zebra
nymi swoimi refleksjami na temat: Formacja alumna do przeżywania więzi z  Chrys
tusem w ujęciu dokumentu „Pastores dabo vobis”. Przed referatem jednak ks. T. Huk 
zaprosił wszystkich ojców duchownych do spotkania w małych grupach, by tam 
mogli podzielić się własnymi doświadczeniami odnośnie międzyludzkich więzi wśród 
kandydatów do kapłaństwa. Po zakończeniu spotkań w małych grupach zostały 
krótko zreferowane wnioski, wynikające z wzajemnej wymiany doświadczeń. 
Następnie ks. Huk ukazał w oparciu o omawianą adhortację zadania ojców 
duchownych w zakresie umacniania więzi alumnów z Bogiem. Tutaj ogromnie ważne 
jest także poznanie relacji międzyludzkich u kandydatów do kapłaństwa.

Wieczorem odbyło się spotkanie, w czasie którego była okazja do bliższego 
wzajemnego poznania się. Ojcowie mówili również na temat ilości powołań w 
swoich diecezjach i zgromadzeniach zakonnych, jak też o sytuacji w nowo powsta
łych seminariach duchownych. Ustalono również termin i miejsce przyszłorocznego 
spotkania ojców duchownych, które odbędzie się w dniach 29.08 -  1.09.1994 r. 
w WSD w Kielcach.

Trzeciego dnia Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił J.E. ks. bp Stanisław 
Nowak, Metropolita Częstochowski i zarazem opiekun Sekcji Ojców Duchownych. 
Ksiądz Arcybiskup zwrócił uwagę w homilii na posługę ojców duchownych 
w kontekście nowej ewangelizacji.

Po śniadaniu ojcowie odbywali spotkania w dwóch grupach: ojców duchownych 
seminariów diecezjalnych i ojców duchownych seminariów zakonnych. W czasie tych 
spotkań wymieniano doświadczenia mogące pomóc innym w prowadzeniu alumnów 
do coraz głębszej więzi z Chrystusem. Następnie miało miejsce podsumowanie 
dyskusji prowadzonej w grupach.

Na zakończenie słowo do zgromadzonych ojców duchownych skierował ks. abp 
S. Nowak. W pierwszej części Metropolita Częstochowski zwrócił uwagę na rolę ojca 
duchownego w kształtowaniu więzi alumna z Bogiem. W drugiej zaś części swojego 
przedłożenia Ksiądz Arcybiskup wyakcentował zadania ojców duchownych w nowej 
rzeczywistości Kościoła w Polsce.

Na zakończenie przewodniczący Sekcji Ojców Duchownych ks. Zbigniew 
Sujkowski z Poznania wyraził podziękowanie gospodarzom spotkania -  księdzu 
Rektorowi WSD w Radomiu i miejscowemu ojcu duchownemu -  za miłe i bardzo 
serdeczne przyjęcie, z jakim spotkali się ojcowie duchowni w nowym gmachu WSD 
w Radomiu.


