


R E C E N Z J E I S P R A W O Z D A N I A 

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI TEOLOGICZNYCH DUCHOWIEŃSTWA 
M. PŁOCKA ZA OKRES OD 29 LISTODADA 1966 DO 10 LISTOPADA 1971 R. 

Zgodnie z Dekretem Ks. Biskupa Ordynariusza z r. 1965, w Semina-
rium Duchownym w Płocku, pod przewodnictwem rektora Seminarium 
ks. dra Marcelego Molskiego, odbyły się konferencje teologiczne ducho-
wieństwa m. Płocka w następujących terminach i o następującej tema-
tyce: 

1. 29 listopada 1966 r. W spotkaniu wzięło udział 32 księży. Temat 
konferencji, wygłoszonej przez ks. dra Stanisława Bobkowskiego, brzmiał: 
„Związek Misyjny Duchowieństwa w Polsce; Papieska Unia Misyjna Du-
chowieństwa". Autor omówił pokrótce działalność misyjną Kościoła od po-
czątku Jego istnienia oraz historię Papieskich Dzieł Misyjnych. Szczegó-
łowo zaś referował zagadnienie początków działalności Związku Misyj-
nego Duchowieństwa w Polsce oraz Papieskiej Unii Misyjnej Duchowień-
stwa w Polsce do r. 1965. 

Po referacie miała miejsce dyskusja, w której m. in. zabrał głos Ks. 
Biskup Jan Wosiński, członek Komisji Misyjnej Episkopatu. W dyskusji 
podkreślono potrzebę osobistego zaangażowania kapłana w akcję misyjną 
Kościoła. 

2. 13 lutego 1967 r. W konferencji uczestniczyło 25 kapłanów. Referat 
sprawozdawczy ze zjazdu teologów polskich, odbytego w dniach 13—14 
września 1966 r. w Lublinie, wygłosił ks. dr Piotr Szefler. Prelegent omó-
wił przebieg obrad sekcji biblijnej wspomnianego zjazdu. Na program 
obrad sekcji złożyło się sześć referatów, z których autor omówił trzy na-
stępujące: 1. Nauka Soboru Watykańskiego II o Piśmie Św.; 2. Studia nad 
Starym Testamentem w dobie doczesnej; 3. Zespolenie z Chrystusem jako 
istotna cecha Kościoła. 

W dyskusji sugerowano potrzebę szerszego i bardziej szczegółowego 
omówienia niektórych problemów biblijnych podczas kolejnych konfe-
rencji. 

3. 19 kwietnia 1967 r. Spotkanie zgromadziło 29 uczestników. Referat 
wygłosił ks. dr Piotr Szefler na temat: „Współczesne kierunki w egzegezie 
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Starego Testamentu". Prelegent wskazał na potrzebę badania rodzajów 
literackich starożytnego Wschodu, co ułatwia rozumienie Biblii jako kon-
kretnego gatunku literackiego. Egzegeci idąc za potrzebą wspomnianych 
badań, opracowali następujące metody: antologiczną, typologiczną, kry-
tyczno-literacką oraz historyczno-literacką. W zakończeniu została zwróco-
na uwaga na wskazania encykliki „Divino afilante Spiritu" oraz konstytu-
cji soborowej „Dei Verbum". 

4. 23 października 1967 r. Ks. dr Roman Berliński wygłosił referat pt. 
„Dialog". Prelegent omówił zagadnienie dialogu wewnątrzkościelnego, 
ekumenicznego oraz zag. dialogu Kościoła ze światem współczesnym. Re-
ferat nawiązywał do encykliki Pawła VI „Ecclesiam suam". 

W dyskusji wzięło udział 9 spośród 23 uczestników konferencji. Dy-
skutanci postulowali rozciągnięcie dialogu na szereg innych dziedzin ży-
cia. 

5. 11 grudnia 1967 r. w konferencji uczestniczyło 32 kapłanów wraz 
z Ks. Biskupem Ordynariuszem. Przedmiotem spotkania był referat ks. 
mgr Wacława Gapińskiego: „Niebezpieczeństwa grożące wierze i współ-
czesnemu życiu religijnemu". Prelegent nakreślił najpierw ogólne niebez-
pieczeństwa grożące wierze, a następnie przedstawił zagrożenia, jakie nie-
sie ze sobą duch czasu. 

Referat wzbudził ożywioną dyskusję. Stwierdzono, iż należy wyraź-
niej rozgraniczać niebezpieczeństwa i zagrożenia tradycyjne od niebezpie-
czeństw współczesnych, zagrażających wierze. 

6. 19 lutego 1968 r. W spotkaniu wziął udział Ks. Biskup dr Jan Wo-
siński oraz 27 księży. Ks. mgr Wacław Gapiński wygłosił drugą część swe-
go poprzedniego referatu na temat współczesnych niebezpieczeństw zagra-
żających wierze. Tym razem prelegent zanalizował szczegółowo wspo-
mniane niebezpieczeństwa. 

Dyskusja uzupełniła referat. 
7. 29 kwietnia 1968 r. Uczestników spotkania było 27. Prelegentem 

był ks. mgr Hieronim Chamski, który omówił zagadnienia życia religijne-
go, jego przejawów i organizacji w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej 
szczegółowo referent uwzględnił sprawę powstawania i zanikania tamtej-
szych parafii rzymsko-katolickich. Scharakteryzował również analitycznie 
organizację duszpasterstwa parafialnego w USA. 

Dyskusja ograniczyła się do stawiania pytań prelegentowi. 
8. 21 października 1968 r. Referat sprawozdawczy ze spotkania wice-

rektorów i prefektów studiów Seminariów Duchownych, odbytego w dniu 
10 września 1968 r. w Krakowie, wygłosił ks. dr Tadeusz Rutowski. Pro-
gram wspomnianego spotkania obejmował takie zagadnienia, jak: znacze-
nie psychologii rozwojowej w wychowaniu alumnów, zasady wychowania 
seminaryjnego w duchu odnowy soborowej, rola współczesnej pedagogiki 
w formacji duchowej alumnów, wymagane dyspozycje psychiczne do ży-
cia kapłańskiego. 
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W dyskusji nad referatem zabrało głos 18 spośród 27 uczestników 
konferencji. Dyskutowano głównie na temat wychowania seminaryjnego 
w ogóle. Podkreślano także potrzebę przygotowania alumnów Seminariów 
do konkretnych form pracy duszpasterskiej. 

9. 17 lutego 1969 r. W konferencji wzięło udział 21 księży. Prelegen-
tem był ks. mgr Seweryn Wyczałkowski. Podzielił się on swoimi uwagami 
i spostrzeżeniami duszpasterskimi z odbytej podróży do Belgii. W pierw-
szej części prelekcji autor przedstawił społeczno-ekonomiczne oraz kultu-
rowe przemiany zachodzące na terenie Belgii po II wojnie światowej. 
W drugiej — nawiązał do życia religijnego i jego organizacji w tamtej-' 
szych warunkach. Omówił szczegółowo sprawę odnowy liturgii oraz udzia-
łu wiernych w życiu sakramentalnym. Zwrócił poza tym uwagę na ruch 
apostolstwa świeckich. 

10. 23 kwietnia 1969 r. Przedmiotem konferencji, w której wzięło 
udział 22 uczestników, był referat ks. mgra Mirosława Paciuszkiewicza 
pt.: „Ważniejsze zagadnienia w dzisiejszej homiletyce". Prelegent zwrócił 
uwagę na zagadnienia homiletyczne, jakie pojawiają się w aktualnym pi-
śmiennictwie teologicznym polskim. Wzrasta zainteresowanie Słowem Bo-
żym, co przejawia się m. in. w badaniach teologii biblijnej, w rozwoju 
teologii przepowiadania, kaznodziejstwa i homilii. Prelegent poinformo-
wał poza tym zebranych o inicjatywie przygotowania czterotomowego 
podręcznika homiletyki. 

W dyskusji zgromadzeni podkreślali doniosłość i potrzebę przepowia-
dania Słowa Bożego. Zwrócono uwagę na wpływ osobowości przepowia-
dającego na percepcję przekazywanych treści. 

11. 25 listopada 1969 r. Tematem spotkania był referat ks. mgra Mi-
rosława Paciuszkiewicza pt.: „Spojrzenie na homilię w okresie przedsobo-
rowym i posoborowym." W okresie przedsoborowym homilię wiązano nie 
tyle z liturgią, ile raczej z Biblią. W epoce zaś posoborowej podkreśla się 
związek homilii z liturgią, czyli związek przepowiadanego słowa z celebro-
wanym misterium. Jakkolwiek najwłaściwszym miejscem dla homilii jest 
Msza Św., niemniej może być ona głoszona także przy innych okazjach. 

Dyskusja, w której wzięło udział 5 spośród 28 uczestników konferen-
cji, wskazała na potrzebę dokładniejszego wypracowania formy homilii 
oraz nawiązywania w jej głoszeniu do życia codziennego. 

12. 24 lutego 1970 r. Spotkanie zgromadziło 30 kapłanów. Prelekcję 
na temat: „Wybrane zagadnienia z genetyki" wygłosił ks. dr Zdzisław 
Konarzewski. Autor omówił klasyczne prawa genetyki, sformułowane 
przez Mendla, ilustrując je przykładami. Omówił także genezę teorii Mor-
gana o lokalizacji genów w chromosomach, a następnie mutacje genowe 
chromosomowe ukazując ich interpretację biochemiczną i cytologiczną. 

W dyskusji poruszono zagadnienie obserwacji chromosomowych mu-
tacji genowych oraz wpływu środowiska na ewolucję cech. 

13. 24 kwietnia 1970 r. W konferencji wzięło udział 25 księży. Ks. mgr 
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Andrzej Rojewski wygłosił referat na temat: „Teologiczno-duszpasterskie 
aspekty nowego „Ordo Missae". Drugi, uzupełniający referat, przedta-
wił ks. mgr Antoni Podleś: „Obrzędy liturgiczne Mszy św. odprawianej 
z ludem według nowego „Ordo Missae". 

Nad obydwoma referatami, wprowadzającymi w nową problematykę 
liturgii, wywiązała się ożywiona dyskusja. Prelegenci odpowiadali poza 
tym na szereg pytań i wątpliwości, dotyczących nowego „Ordo Missae". 

14. 16 października 1970 r. Podczas spotkania, w którym wziął udział 
Ks. Biskup dr Jan Wosiński oraz 32 kapłanów, referat pt.: „Prawna struk-
tura parafii w świetle kościelnego ustawodawstwa posoborowego", wygło-
sił ks. dr Wojciech Góralski. Omówił w nim zaszłe po Soborze Watykań-
skim II zmiany w prawnej strukturze parafii. W szczególności zostało po-
ruszone zagadnienie prowizji kanonicznej urzędów parafialnych oraz spra-
wa relacji oficjum-beneficjum. 

W dyskusji wskazano na potrzebę racjonalnej gospodarki potencjałem 
sił duszpasterskich. 

15. 17 grudnia 1970 r. Prelegentem był ks. mgr Franciszek Kacprzy-
cki, który wygłosił referat na temat: „Problem alkoholizmu w duszpaster-
stwie". Autor omówił systematycznie i analitycznie przejawy alkoholizmu 
w kraju wskazując także na przyczyny tego zjawiska. W drugiej części 
przedstawił środki i metody walki z alkoholizmem w zakresie pracy dusz-
pasterskiej w parafiach. 

Dyskutanci — w liczbie 10 (spośród 30 uczestników konferencji) — 
dzielili się uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi poruszonej w refera-
cie problematyki. 

16. 17 lutego 1971 r. Konferencja zgromadziła 18 uczestników. Refe-
rat wygłosił ks. dr Wojciech Góralski: „Działalność duszpasterska kapituły 
kolegiackiej w Pułtusku" (tekst referatu został opublikowany w niniej-
szym numerze). 

W dyskusji uzupełniono wypowiedzi prelegenta, odnośnie niektórych 
momentów wątpliwych. 

17. 28 kwietnia 1971 r. Przy udziale 18 zebranych, ks. Edward Pacek 
wygłosił prelekcję na temat: „Wizyta kolędowa w pracy duszpasterskiej". 
Treścią prelekcji było omówienie zadań wizyty duszpasterskiej zwanej 
„kolędą" oraz krótkie sprawozdanie z przebiegu tego rodzaju akcji dusz-
pasterskiej, odbytej w 1971 r. na terenie parafii Św. Bartłomieja w Płocku. 
Referent przedstawił w części sprawozdawczej sposób przygotowania wi-
zyty duszpasterskiej przez wiernych wspomnianej parafii, a także przed-
miot dialogu kolędowego. 

W dyskusji postawiono szereg pytań dotyczących głównie typów reak-
cji wiernych na wizytę duszpasterza. 

18. 10 listopada 1971 r. W konferencji wzięło udział 25 uczestników. 
Ks. dr Czesław Rychlicki wygłosił referat pt.: „Związek między śmiercią 
Chrystusa i Jego zmartwychwstaniem (wyjaśnienie teologiczne)". Prele-
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gent przedstawił najpierw zagadnienie zmartwychwstania Chrystusa pod-
kreślając walor soteriologiczny tego wydarzenia, co akcentuje teologia 
współczesna. W drugiej części, w oparciu o źródła skrypturystyczne, zwró-
cił uwagę na zachodzący związek między śmiercią i zmartwychwstaniem 
Chrystusa, zaznaczając wagę tego związku w ekonomii zbawczej. 

Dyskusja, w której wzięło udział kilkunastu uczestników konferencji, 
rozwinęła się wokół zagadnienia związku zmartwychwstania Chrystusa 
z dziełem Odkupienia. 

ks. Wojciech Góralski 


