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SŁOWO PASTERZA DIECEZJI

Z radością przyjąłem inicjatywę członków Teologicznego Towarzystwa 
Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, aby roz
począć publikowanie „Studiów Włocławskich”. We wstępnym artykule pióra 
ks. Kazimierza Rulki ukazującego się obecnie I tomu przedstawiony jest 
zarys historii Towarzystwa Teologicznego we Włocławku (w tym roku przy
pada 70 rocznica jego powstania), zasłużonego dla pogłębiania intelektual
nej formacji włocławskich teologów. Zwłaszcza interesujące są informacje
0 problemach poruszanych na spotkaniach w latach od 1928, gdy powstało 
Towarzystwo, do 1939, gdy wybuch II wojny światowej przerwał jego dzia
łalność. Poznać z nich możemy między innymi rolę ks. Stefana Wyszyńskie
go, który jako młody profesor seminarium włocławskiego wygłosił kilka 
referatów dotyczących oceny marksizmu i komunizmu w świetle katolickiej 
nauki społecznej, którą propagował na łamach „Ateneum Kapłańskiego”. Ta 
problematyka zajmowała też innych prelegentów, takich jak: ks. Józef Iwa
nicki, ks. Bolesław Kunka i ks. Antoni Bogdański.

Oczywiście problematyka poruszana przez prelegentów nie ograniczała 
się do tego tematu. Najczęściej na comiesięcznych spotkaniach roboczych 
podejmowano zagadnienia z dziedziny filozofii i teologii. Towarzystwo or
ganizowało także zebrania o charakterze ascetycznym. Podkreślano więc 
wagę pogłębiania formacji duchowej obok pogłębiania formacji intelektual
nej. Sądzę, że do tej tradycji dobrze byłoby nawiązać w dzisiejszej działal
ności Towarzystwa.

Niezmiernie interesujące są informacje o działalności w trudnym okre
sie powojennym i o odrodzeniu Towarzystwa, najpierw jako klubu nauko- 
wodyskusyjnego „Krąg”, zorganizowanego z inicjatywy ks. prof. Stanisła
wa Olejnika. Dlatego zachęcam do uważnej lektury.

Zestaw artykułów ułożonych w trzech działach: Z teologii, Z  filozofii
1 psychologii oraz Vladislaviensia świadczy o potrzebie tej publikacji. Ży
czę serdecznie Towarzystwu, aby możliwie regularnie ukazywały się kolej
ne tomy. Życzę także, by działalność Towarzystwa rozszerzała się zgodnie 
ze statutem na zebrania otwarte dla włocławskiej świeckiej inteligencji, aby
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w ten sposób Towarzystwo wspierało duszpasterstwo tej grupy osób, której 
bardzo potrzebne jest pogłębienie intelektualne, iżby ich wiara coraz bardziej 
stawała się „rozumną służbą Bogu” (por. Rz 12, 1).

Na nowy rodzaj działalności Towarzystwa przejawiający się w prezen
towanej publikacji z całego serca błogosławię

Biskup Włocławski
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