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ODRODZENIE CZŁOWIEKA 
ŹRÓDŁEM ODNOWY SPOŁECZEŃSTWA 

JUBILEUSZOWE XXV WROCŁAWSKIE DNI DUSZPASTERSKIE

W dniach od 28-30 sierpnia odbywały się na Papieskim Fakultecie Teologicznym 
we Wrocławiu Jubileuszowe XXV Wrocławskie Dni Duszpasterskie. Były one 
poświęcone refleksji na temat: O drodzenie człowieka źródłem  odnow y społeczeństwa. 
To już po raz dwudziesty gospodarzem WDD był ks. kardynał Henryk Gulbinowicz, 
metropolita wrocławski. Szczególnym gościem tegorocznego sympozjum był ks. 
kardynał Joachim Meisner, arcybiskup Kolonii. Przewodniczył on Mszy św. na 
rozpoczęcie XXV WDD, podczas której homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Czesław 
Bartnik z Katolickiego Uniwerytetu Lubelskiego. Kaznodzieja podkreślił, iż życie 
człowieka, jak też całych społeczeństw dotknięte jest dzisiaj szeregiem różnych 
patologii. Źródłem zaś odrodzenia życia idywidualnego i społecznego jest słowo 
Boże.

W auli PFT słowo wstępne skierował do zebranych rektor PFF ks. prof. dr hab. 
Ł Dec. Przywitał on najpierw bardzo serdecznie przybyłych gości, a następnie 
wprowadził zebranych w temat XXV Wrocławskich Dni Duszpasterskich. Ksiądz 
Rektor wskazał, iż temat wrocławskiego sympozjum znajduje swoje uzasadnienie 
w dzisiejszej sytuacji społecznej, kulturowej, politycznej i religijnej. Zmianę zaś na 
lepsze społeczeństwa, struktur społecznych, gospodarczych i politycznych możemy 
osiągnąć przez odrodzenie człowieka.

Pierwszym prelegentem był ks. kardynał Joachim Meisner, który mówił na 
temat: Europa i je j egzystencjalne wartości. Europa -  zdaniem księdza Kardynała -  
w dużej mierze zagubiła Boga, który przestał być ostatecznym Gwarantem 
podstawowych wartości i norm. W takiej sytuacji Kościół powinien wprowadzić  
wiarę do  ziem skich rzeczywistości, nie pozw alając jedn ak  na je j rozm ieszanie. Kolejny 
mówca, ks. bp dr Andrzej Suski przedstawił biblijne przesłanie o  nawróceniu i zba
wieniu. Prelegent wyakcentował przede wszystkim, jak te podstawowe idee biblijne 
były rozumiane i ujmowane przez proroków i ewangelistów. W Biblii przyczyną 
sprawczą nawrócenia jest zawsze Bóg, który domaga się zaangażowania w ten 
proces wolności człowieka.

Problematyce wolności poświęcony był kolejny wykład pt. O d kryzysu wolności 
do  je j kształcenia, wygłoszony przez ks. prof. dr hab. Ignacego Deca, rektora PFT 
we Wrocławiu. W tym wystąpieniu została ukazana najpierw koncepqa wolności 
w systemie totalitarnym i liberalizmie, a następnie peronalistyczna, chrześcijańska 
wizja wolności. Prezentacja różnych koncepcji wolności stała się z kolei punktem 
wyjścia do omówienia sposobów kształcenia wolności.
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Drugi dzień obrad rozpoczął się od zapoznania uczestników WDD z referatem 
pt. Struktury grzechu -  zło  jednostkow e i spo łeczne , przygotowanym przez ks. prof. dr 
hab. Władysława Piwowarskiego z KUL. Pod jego nieobecność z treścią przesła
nego wykładu zapoznał zgromadzonych ks. prof. dr hab. Jan Krucina. Ks. prof. 
Piwowarski w swoim przedłożeniu ukazał najpierw błędne i niepełne koncepcje 
człowieka, następnie przybliżył zagadnienie grzechu i struktur grzechu, by w koń
cowej części przejść do wskazania na konieczność nawrócenia i praktykowania 
solidarności, aby w ten sposób uzdrawiać człowieka i struktury społeczne. Kolejny 
referat ks. prof. dr hab. Jana Kruciny na temat: K ośció ł sum ieniem  społeczeństwa  
przybliżył odpowiedź na pytanie o znaczenie Kościoła jako instytucji moralnej 
w społeczności. Rozważając ten problem ks. Krucina przedstawił emancypacyjne 
dążności czasów nowożytnych, w dalszej części zarysował reakcję Kościoła na prądy 
modernizmu, jak też narastanie soborowej świadomości Kościoła i jego solidarności 
ze światem, by wreszcie z tych przesłanek wywnioskować główne zadania Kościoła 
w nowoczesnym społeczeństwie.

Szczególnym miejscem, w którym dokonuje się odrodzenie człowieka jest 
sakrament pojednania i pokuty. To zagadnienie podjął właśnie w swoim referacie 
pt. Sakram ent poku ty  -  dzieło Boga i udzia ł człowieka ks. prof. dr hab. Czesław 
Bartnik z KUL. W dzisiejszej rzeczywistości uwidacznia się kryzys penitencjarny, na 
który złożył się cały szereg przyczyn wymienionych przez prelegenta. Sakrament 
pokuty jako dar Ojca jest w centrum życia Kościoła i takie miejsce powinien 
zachować. Odrodzenie człowieka dokonuje się także poprzez cały proces 
wychowawczy, któremu poddany jest człowiek od najmłodszych lat. Prof. dr hab. 
Maria Braun-Gałkowska z KUL podjęła się przybliżenia tej problematyki 
uczestnikom XXV WDD w swoim wystąpieniu na temat: W ychowanie a odrodzenie  
człowieka.

Procesowi odrodzenia człowieka i odnowy społeczeństwa chce służyć także 
Akcja Katolicka, dlatego też temat -  A kcja  K atolicka w odnow ie społeczeństw a  
znalazł się w programie XXV WDD. Prelegentem, który podjął się zreferowania 
tego tematu był ks. bp dr Piotr Jarecki. Ksiądz Biskup przedstawił stan prac nad 
powołaniem Akcji Katolickiej, jej założenia organizacyjno-doktrynalne, zagrożenia 
i wyzwania stojące przed Akcją Katolicką, jak też nawiązując do tematu wystąpienia 
wskazał, w jaki sposób Akcja Katolicka chce włączyć się w odrodzenie człowieka 
i odnowę społeczeństwa. Do prowadzenia Akcji Katolickiej, do włączenia się 
w proces odnawiania społeczeństwa musimy mieć ludzi, którzy uzbrojeni cnotami 
i modlitwą, będą odważnie wkraczać w wielkie przestrzenie życia społecznego. 
Dlatego praca nad odrodzeniem człowieka, który śmiało i odważnie będzie wcho
dził w ten świat, jest ciągle aktualna. O tym przypomniał nam ks. prof. dr hab. Jan 
Kowalski (z PAT w Krakowie) w referacie -  Ku pełn i odnow y i odrodzenia .

Podczas WDD przeprowadzono łącznie 12 konwersatoriów, na których pro
wadzono ożywione dyskusje na tematy związane z głównym hasłem wrocławskiego 
sympozjum. W pierwszym dniu w ramach konwersatoriów zostały przedyskutowane 
różne sposoby i środki, którymi dysponuje Kościół, by pomóc człowiekowi w jego 
duchowym odrodzeniu. Zostały tutaj omówione takie zagadnienia jak: zadośću czy


