
Janusz Misiewicz

XXVI Wrocławskie Dni
Duszpasterskie
Wrocławski Przegląd Teologiczny 4/2, 148-150

1996



OMÓWIENIA I RECENZJE148

sprawowana w kościele akademickim przez ks. rektora KUL z homilią ks. prof.
Andrzeja Szostka.

Zamykając tę krótką relację z ważnego wydarzenia, jakim był V Światowy
Kongres Filozofii Chrześcijańskiej, należy stwierdzić, iż na przestrzeni ostatnich
dziesiątków lat rzeczywiście było to szczególne spotkanie na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim. Lubelski Kongres stworzył możliwość zobaczenia i posłuchania
znakomitych ludzi, którzy uprawiają dziś filozofię chrześcijańską w różnych
ośrodkach naukowych świata, a równocześnie był okazją do zaprezentowania naszej
polskiej filozofii, zwłaszcza filozofii ośrodka lubelskiego, tymże gościom z zagra-
nicy. Stało się to możliwe m.in. dzięki zastosowaniu języków kongresowych. 

W sumie Kongres na pewno przyczynił się do głębszego zrozumienia wolności we
współczesnej kulturze, w której żyjemy i którą współtworzymy. Kongres odbył się u
kresu drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa, kiedy prawidłowe rozumienie wolności
jako syntezy prawdy i dobra, będącego istotnym sposobem osobowego działania, jest
szczególnie pożądane, by człowiek nie uległ nowym zniewoleniom, ale by mógł
budować w nadchodzącym stuleciu i tysiącleciu cywilizację godną człowieka,
prawdziwą kulturę wolności.

ks. Ignacy Dec

XXVI WROCŁAWSKIE DNI DUSZPASTERSKIE

„Eucharystia i Wolność – 46. Międzynarodowemu Kongresowi Eucharystycznemu
naprzeciw” – pod takim tytułem odbyły się w dniach 27-29 VIII br. we Wrocławiu
XXVI już Wrocławskie Dni Duszpasterskie. Jak co roku zgromadziły one liczne
grono wybitnych teologów i duszpasterzy, osób zakonnych i świeckich, zarówno z
kraju jak i z zagranicy.

Uroczyste obrady – w obecności metropolity wrocławskiego, ks. kard. dra H.
Gulbinowicza – rozpoczęto Mszą św. w archikatedrze wrocławskiej pod przewod-
nictwem ks. abpa dra J. Paetza, metropolity poznańskiego. On też wygłosił
okolicznościową homilię, w której zwrócił uwagę na niezwykle aktualny temat 46.
Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbywać się będzie w
przyszłym roku we Wrocławiu. 

Ks. Arcybiskup z Poznania wygłosił również jako pierwszy w auli PFT we
Wrocławiu prelekcję na temat: „Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu – «obja-
wienie się» Kościoła Powszechnego”. Jako drugi zabrał głos ks. prof. dr hab. Cz.
Bartnik z KUL. Mówił o „Chrystusie ośrodku wszechświata i historii”. Kluczem do
interpretacji całej rzeczywistości jest według Objawienia chrześcijańskiego – sam
Jezus Chrystus. To On i tylko On jest – zdaniem autora – prazasadą całej rzeczy-
wistości, normą etyczną i pragmatyczną, centrum historii i kosmosu.

Szczególne związki pomiędzy Kościołem a Eucharystią oraz Eucharystię jako
centralne misterium zbawczej misji Kościoła pragnął ukazać ks. prof. dr hab. Adam
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Kubiś, rektor PAT w Krakowie. Uczynił to w oparciu o naukę Soboru Watykańskiego
II. Stanowi ona bowiem aktualną dla Kościoła podstawową wytyczną jego
autorealizacji. 

Po południu każdego dnia WDD odbywały się konwersatoria. W pierwszy dzień
można było wybrać następujące tematy: „Duchowość eucharystyczna” (prowadzenie:
ks. dr A. Bałabuch, PFT Wrocław), „Liturgia niedzielna centrum duszpasterstwa” (ks.
prof. dr hab. S. Czerwik, PAT Kraków), „Kapłan wobec Eucharystii” (ks. lic. A.
Radecki, PFT Wrocław), „Nabożeństwo eucharystyczne – adoracja” (ks. dr A.
Jagiełło, PFT Wrocław) oraz „Eucharystia a życie codzienne” (ks. dr F. Głód, PFT
Wrocław).

Drugi dzień Wrocławskich Dni Duszpasterskich rozpoczął wykład sekretarza
Komitetu do spraw Organizacji Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych,
ks. dr F. Pratznera z Watykanu. Temat przedłożenia to: „Eucharystia proklamacją i
darem wolności”. Ks. prelegent położył w swym przemówieniu akcent na element
przepowiadania wolności, której świadectwo dał Jezus w swoim życiu i śmierci.
Wykład gościa z Watykanu podzielony był na 4 części: 1. Wolność, której na imię
Jezus Chrystus, 2. Eucharystia jako przepowiadanie i dar wolności w Słowie i
Sakramencie, 3. Jezus Chrystus – drogą i zwiastunem prawdziwej wolności, oraz 4.
Stałe i zwycięskie zmaganie się o wolność.

Jako kolejny zabrał głos rektor PFT we Wrocławiu, ks. prof. dr hab. I. Dec. Mówił
o człowieku odkupionym jako człowieku wyzwolonym. W pierwszej części wykładu
omówił różne sposoby rozumienia zbawienia: „zbawienie” człowieka według
marksizmu, wyzwolenie (zbawienie) w liberalizmie oraz w religii chrześcijańskiej
(soteriologia). Druga cześć poświęcona została odpowiedzi na pytanie, na czym
polega tajemnica wolności w człowieku odkupionym. Rektor PFT we Wrocławiu
rozróżnił w swym przedłożeniu dwie odmiany wolności: „wolność od” i „wolność
do” oraz szeroko je omówił. 

„Kształcenie wolności we wspólnocie Słowa Bożego – nauczanie” to kolejny
temat wykładu, który zaprezentował ks. bp dr Jan Tyrawa (PFT Wrocław). 

Jako ostatni drugiego dnia WDD wystąpił ks. prof. dr hab. S. Czerwik (PAT
Kraków) z wykładem pt. „Wychowanie do wolności we wspólnocie znaku –
liturgia”.

Po południu jak zwykle odbyły się konwersatoria. „Eucharystia w rodzinie –
przygotowanie do życia eucharystycznego” – poprowadził ks. dr S. Paszkowski (PFT
Wrocław), „Eucharystia w Akcji Katolickiej” – ks. dr M. Biskup (rektor MWSD
Wrocław), „Bractwa Eucharystyczne” – ks. dr W. Bochnak (WSD Legnica),
„Eucharystyczny Ruch Młodych ” – s. mgr J. Batogowska (Sieradz), a „Eucharystia w
ruchach religijnych (Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży)” – ks. dr A. Siemie-
niewski (PFT Wrocław).

Trzeci i ostatni dzień Wrocławskich Dni Duszpasterskich rozpoczął wykład ks.
prof. dr hab. Jana Kruciny (PFT Wrocław) pt. „Przesłanie Eucharystii – droga
wolności w służbie światu”. Prelegent postawił zasadnicze pytanie: Jak pojmować
eucharystyczne przesłanie wolności, która służy światu? Na czym ona polega?
Odpowiedź na tak sformułowany temat podzielona została na trzy części: 1. Emancy-
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pacja jako żądanie totalnej autonomii, 2. Eucharystia jako żywa pamiątka wyzwolenia
i wolności, oraz 3. Służba dobroczynna i diakonia społeczno-polityczna. Zdaniem ks.
Kruciny – tylko ze zbawczej propozycji Boga Odkupiciela wynika wezwanie, które
oznacza najpierw wyprowadzenie człowieka z jego duchowych zaułków i bezdroży
(fałszywie rozumiana autonomia), aby „mógł on wkraczać na drogę wolności
(płynącej z Eucharystii), skierowanej potem ku bliźnim w świecie, ku społeczeństwu”
(diakonia).

Jako ostatni z prelegentów zabrał głos prof. dr O. M. Stepan z Londynu. Mówił on
na temat: „Czego współczesny człowiek oczekuje od księdza?” W swym wystąpieniu
zarysował model księdza – duszpasterza, tak jak prezentuje to Sobór Watykański II.
Współczesny człowiek świecki w Kościele pragnie, aby kapłan był człowiekiem
modlitwy, zatopionym w Bogu, bo przecież „świecę zapala się od drugiej świecy”,
aby był ojcem dla swojej parafii („powinien mówić o grzechu nie tylko w
konfesjonale, ale i na ambonie – tak jak ojciec”), aby wreszcie sprawował sakramenty
dla Ludu Bożego w sposób godny i z oddaniem.

Trzydniowe obrady XXVI Wrocławskich Dni Duszpasterskich zakończył
podsumowaniem ks. abp dr Damian Zimoń, metropolita katowicki, który już od kilku
lat zaszczyca konferencje WDD we Wrocławiu swą obecnością.

ks. Janusz Misiewicz

XXXII SEMINARIUM WYKŁADOWCÓW LITURGIKI

W dniach 10-11 września 1996 r. odbyło się w Wyższym Seminarium Duchow-
nym we Włocławku XXXII Seminarium Wykładowców Liturgiki w ośrodkach
uniwersyteckich, akademiach, wydziałach teologicznych i wyższych seminariach
duchownych w Polsce. Tematem seminarium była Eucharystia – Misterium i Kult.
Seminarium przewodniczył ks. prof. dr hab. Józef Jerzy Kopeć CP z KUL-u, który
jest przewodniczącym wykładowców liturgiki w Polsce.

W pierwszym dniu seminarium zostały wygłoszone cztery referaty. Ks. prof. dr
hab. Stanisław Czerwik mówił o celebracji Mszy św., która jest źródłem i szczytem
innych form kultu Eucharystii. W tym wystąpieniu zostały ukazane teologiczne
fundamenty kultu Eucharystii. Msza św. stanowi podstawę wszelkich innych form
kultu Eucharystii.

W drugim referacie ks. prof. dr hab. Bogusław Nadolski zajął się sprawą
obecności Chrystusa w liturgii. Przypomniał naukę Soboru Watykańskiego II o for-
mach obecności Chrystusa w liturgii podkreślając obecność eucharystyczną.

Trzeci referat był związany z założeniami teologicznymi i implikacjami pasto-
ralnymi dla Kościoła kongresów eucharystycznych. Ks. prof. dr hab. Stefan Koperek
ukazując historyczny rozwój kongresów eucharystycznych wskazał na podstawowe
idee organizowanych kongresów. Ten referat mógłby stanowić pewną podpowiedź
dla organizatorów Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu.


