Maciej Chwarścianek
Sprawozdanie z V Salwatoriańskiego
Sympozjum Misyjnego "Europa dla
Chrystusa - Chrystus dla Europy.
Reewangelizacja cywilizacji
zachodniej" (Bagno, 19 kwietnia
2008)
Studia Salvatoriana Polonica 2, 220-223

2008

studia salvatoriana polonica | t.  – 2008

Sprawozdanie z V Salwatoriańskiego Sympozjum Misyjnego
Europa dla Chrystusa – Chrystus dla Europy.
Reewangelizacja cywilizacji zachodniej
(Bagno, 19 kwietnia 2008)

Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji Ecclesia in Europa przypomniał, iż
podstawowym i pilnym zadaniem dla Kościoła w Europie jest nie tyle troska
o chrzest nowo nawróconych, ile doprowadzenie już ochrzczonych do nawrócenia do Chrystusa i do Jego Ewangelii. Wielu bowiem mieszkańców Europy
Zachodniej, którzy są już ochrzczeni, utraciło żywą wiarę, co prowadzi do
rozdźwięku pomiędzy życiem a deklarowaną wiarą. Stanowią oni dla Kościoła
wezwanie do nowego głoszenia Ewangelii, czyli reewangelizacji. W obecnych
czasach na terenie Europy Zachodniej trudno znaleźć w sensie geograﬁcznym
miejsca, do których nie dotarłaby jeszcze Dobra Nowina o zbawieniu. Nie
brakuje jednak obszarów społecznych i kulturowych, w których – jak wspomina cytowany już dokument – konieczna byłaby prawdziwa misja ad gentes.
Geograﬁcznie obejmuje ona zwłaszcza skupiska wielkich miast, ale dotyczy
także choćby takich areopagów, jak środki społecznego przekazu czy szeroko
rozumiana kultura (EE 46; zob. RMi 37).
Powyższe przesłanki legły u podstaw zorganizowanego 19 kwietnia 2008
roku w Bagnie V Salwatoriańskiego Sympozjum Misyjnego, zatytułowanego: Europa dla Chrystusa – Chrystus dla Europy. Reewangelizacja cywilizacji
zachodniej. Organizatorem sympozjum było Koło Misyjne działające przy
Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. Celem, jaki
został postawiony przed zaproszonymi prelegentami, było ukazanie uczestnikom sympozjum etapów ewangelizacji Europy Zachodniej, obecnych kierunków rozwoju społeczeństwa i sytuacji Kościoła na Zachodzie, podzielenie się
doświadczeniami duszpasterskimi oraz ukazanie dalszych perspektyw pracy
z uwzględnieniem zaangażowania salwatorianów.
Sympozjum rozpoczęła uroczysta msza święta, której przewodniczył
ks. Bronisław Jakubiec SDS, konsultor generalny salwatorianów w Rzymie,
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a homilię wygłosił rektor WSD Salwatorianów ks. dr Bogdan Giemza SDS.
Podjął w niej kwestię negowania w różnych środowiskach chrześcijańskich
korzeni Europy, rozpowszechniania się relatywizmu, a co za tym idzie trudności w nawiązaniu osobistej relacji z Bogiem. Postawił także pytanie, co każdy
chrześcijanin może uczynić dla Chrystusa, a salwatorianin dla swego założyciela ks. Franciszka Jordana.
Po Eucharystii w auli seminarium ks. dr Maciej Chwarścianek SDS oﬁcjalnie rozpoczął V Salwatoriańskie Sympozjum Misyjne i przywitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się: konsultor generalny salwatorianów
ks. Bronisław Jakubiec SDS, wikariusz prowincjalny salwatorianów ks. dr Józef Tarnówka SDS, zaproszeni prelegenci, przedstawiciele Wyższego Seminarium Duchownego Klaretynów oraz salwatoriańscy seminarzyści, nowicjusze
i postulanci. Przekazano także pozdrowienia od burmistrza Obornik Śląskich
Pawła Misiorka.
Ks. Bronisław Jakubiec SDS odczytał list przełożonego generalnego salwatorianów ks. Andrzeja Urbańskiego SDS. Ks. Generał podkreślił cenny wkład
sympozjum misyjnego w budzenie ducha misyjnego, a przez to w realizację
priorytetu – wyznaczonego przez ostatnią Kapitułę Generalną salwatorianów
z Logroño w 2006 r. – jakim jest rozszerzanie działalności zgromadzenia i promocja powołań. W liście została zwrócona także uwaga na liczne potrzeby
misyjne, stojące przed salwatorianami zwłaszcza w Azji i Afryce, ale również
w Europie Zachodniej. Ks. Generał wyraził nadzieję, iż owocem sympozjum
będą nowe powołania misyjne z Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów.
Referat Europa w misyjnej działalności Kościoła wygłoszony przez ks. dra
hab. Jarosława Różańskiego, prodziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, stanowił kolejny etap
sympozjum. Zarysował on szeroki kontekst dzisiejszego chrześcijaństwa w Europie. Ewangelia Chrystusa była bowiem głoszona na różnych etapach kształtowania się współczesnej Europy, stąd posiada odcienie różnych kultur, np.
greckiej, rzymskiej czy bizantyjskiej. Na obecny kształt chrześcijaństwa miały wpływ także odmienne, a zarazem uzupełniające się charyzmaty misyjne
poszczególnych zakonów oraz wydarzenia historyczne dotykające Europę
i Kościół: ekspansja muzułmanów, odkrycia geograﬁczne, walka z Kościołem,
rozwój techniki. Spojrzenie na Europę XX i XXI wieku każe mówić o kryzysie
chrześcijaństwa, a przez to również o kryzysie misji oraz o potrzebie misjonarzy dla Europy. Jednocześnie wielopostaciowość chrześcijaństwa w Europie
stanowi o jego bogactwie i szansach odnowy.
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Dr Krzysztof Wroczyński, adiunkt w Katedrze Metaﬁzyki na Wydziale
Filozoﬁcznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, w referacie Nurty współczesnej cywilizacji zachodniej a rzeczywistość religii
chrześcijańskiej, zwrócił uwagę na historyczne uwarunkowania obecnych koncepcji państwa i społeczeństwa. Zjawiska, z którymi Europa spotyka się dzisiaj,
mają kilkusetletnią tradycję. Należą do nich: przejście od transcendentnej do
immanentnej metody wyjaśniania świata w XVI w., oddzielenie ﬁlozoﬁi – ratio
od teologii – ﬁdes. Konsekwencją jest poszukiwanie dobra jedynie w tym, co
dyktuje rozum, czyli oddzielenie moralności od prawa natury, sprowadzenie
pojęcia „prawda” do świata stworzonego i apoteoza nauki. W tak rozumianym
świecie Bóg zostaje sprowadzony do płaszczyzny psychologicznej i rodzą się
utopijne wizje świata w postaci postmodernizmu, nihilizmu czy globalizmu.
Sesję przedpołudniową zamknął referat dra Pawła Skrzydlewskiego, wykładowcy w Instytucie Filozoﬁi Teoretycznej na Wydziale Filozoﬁcznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie: Ideologie niszczące
człowieka zagrożeniem dla misji. Prelegent na przykładzie indywidualizmu
i kolektywizmu ukazał zgubny wpływ ideologii na poszczególnych ludzi i całe
społeczności. Celem tych nurtów jest przekonanie człowieka o całkowitej
niezależności, a przez to odrzucenie wszelkich relacji i pozbawienie osobowej
godności. Tymczasem cywilizacja łacińska, zbudowana przy pomocy Kościoła,
odrzuca ideologie i skupia się na dobru człowieka, etyce, prawie osadzonym
w rzeczywistości. Jej wyznaczniki to monogamia, poszanowanie pracy, troska
państwa o zabezpieczenie ładu społecznego oraz autonomia religii w stosunku
do państwa.
Sesja popołudniowa rozpoczęła się wystąpieniem ks. dra hab. Mariana
Zająca, kierownika Katedry Katechetyki Fundamentalnej na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.
W referacie Reewangelizacja skutecznym antidotum w duszpasterstwie Europy
Zachodniej prelegent podjął kwestię trudności, jakie napotykają dotychczasowe
formy duszpasterstwa w krajach Europy Zachodniej. Wydaje się, że struktura,
jaką jest paraﬁa, w wielkich miastach nie spełnia swoich zadań. Potrzeba więc
nowych sposobów dotarcia do współczesnego człowieka, metod duszpasterskich dostosowanych do jego mentalności i poziomu religijnego. Jednocześnie
Kościół powinien wykorzystać sprawdzone metody i środki duszpasterskie,
próbować naprawiać własne zaniedbania i w przejrzysty sposób głosić trudną,
ale pełną nadziei Ewangelię Chrystusa.
Podsumowaniem wygłoszonych referatów były pytania zadawane poszczególnym prelegentom. Ostatnim głosem w tej części sympozjum było
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wystąpienie wikariusza prowincjalnego salwatorianów ks. dra Józefa Tarnówki SDS, poświęcone obecności salwatorianów w krajach Europy Zachodniej
w kontekście kryzysu dotykającego tamtejszy Kościół. Przejawem istniejących
problemów jest traktowanie sakramentalnego kapłaństwa w oderwaniu od posłannictwa, do jakiego zostało ustanowione, a co za tym idzie jego deprecjacja
i brak nowych powołań. Do odnowionego spojrzenia na tożsamość kapłana
i jego misję może przyczynić się wiarygodność kapłanów w posłannictwie,
realizowana poprzez ewangeliczny sposób przepowiadania, przejrzystość życia,
podejmowanie współpracy z innymi, skupienie się na głoszeniu Chrystusa.
Nabożeństwo misyjne oraz wieczorne spotkanie przy kominku w braterskiej wspólnocie stanowiło uwieńczenie sympozjum. Było także okazją do podzielania się przez salwatoriankę s. Judytę Lutkiewicz SDS, ks. dra J. Tarnówkę
SDS oraz ks. B. Jakubca SDS swoimi doświadczeniami z pracy w Niemczech,
Liechtensteinie oraz we Włoszech. Pokaz slajdów przybliżył uczestnikom
sympozjum także inne miejsca pracy duszpasterskiej salwatorianów w Europie
Zachodniej.
Podsumowując, należy stwierdzić, że kolejne już sympozjum misyjne
w WSD Salwatorianów w Bagnie przyczyniło się do poszerzenia wiadomości
o aktualnej sytuacji społeczeństwa i Kościoła w Europie Zachodniej i ukazało
wyzwania, jakie przed nimi stoją. Pozwoliło także zaprezentować dotychczasową pracę salwatorianów i perspektywy na przyszłość.
Ks. Maciej Chwarścianek SDS

