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SŁOWO WSTĘPNE
W roku 1997 Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Najświętszego
Serca Jezusowego obchodziła 50-lecie kanonicznego erygowania. Ob
chody roku jubileuszowego zostały zainaugurowane 12 stycznia 1997 roku
w Wyższym Seminarium Misyjnym naszego Zgromadzenia w Stadni
kach uroczystą Mszą świętą pod przewodnictwem ks. bp. Paula Verschurena SCJ, ordynariusza Helsinek, a koncelebrowaną przez licznie
zgromadzonych współbraci z Polski i zagranicy oraz z udziałem wier
nych należących do Sercańskiej Rodziny Świeckich. Jubileuszowe świę
towanie zakończono 15 stycznia 1998 roku w domu macierzystym Polskiej
Prowincji Zgromadzenia Księży Sercanów w Krakowie-Płaszowie in
gresem nowego Księdza Prowincjała, Józefa Gawła.
Niemniej jednak punktem kulminacyjnym Jubileuszu było zorganizo
wane z tej właśnie okazji sympozjum naukowe, jakie odbyło się w dniach
23 - 25 października 1997 roku w Wyższym Seminarium Misyjnym Księ
ży Sercanów w Stadnikach. Uczestniczyli w nim nie tylko współbracia
aktualnie należący do Polskiej Prowincji Księży Sercanów czy też z niej
pochodzący, lecz także zaproszeni goście z prowincji: włoskiej, angielskiej,
francuskiej oraz ze Stanów Zjednoczonych. O godz. 11.00 w kościele
parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie-Płaszowie, Jego Eminencja Ksiądz Franciszek Kardynał Macharski prze
wodniczył koncelebrowanej Mszy świętej, po czym dokonano aktu
oddania Prowincji i Regionu fińskiego w opiekę Matki Bożej Płaszowskiej. W godzinach popołudniowych, ale już w Stadnikach, rozpoczęła się
sesja naukowa, w czasie której wygłoszono pierwsze dwa referaty. Łącz
nie, w czasie sesji plenarnych, zaprezentowano ich siedem. Oprócz tego,
kilka kolejnych, przedstawiono w mniejszych grupach. Ponieważ w dniu
otwarcia Jubileuszu, tj. 12 stycznia 1997 roku, zostały zaprezentowane
również dwa referaty, uznano za stosowne, aby także zostały one włą
czone do niniejszego numeru „Sympozjum”.
Wydaje się, że treść wygłoszonych referatów, a także próba wniknię
cia w istotę Zgromadzenia, które już od 50 lat pełni misję ewangelizacyjSym poyum 1(2) 1998
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ną, jako Prowincja w Kościele polskim, przyczyni się zapewne do jesz
cze głębszego poznania duchowości i charyzmatu Zgromadzenia Księży
Najświętszego Serca Jezusowego. Każda bowiem rodzina zakonna jest
powołana po to, aby ubogacić Kościół swym charyzmatem i duchowo
ścią, w celu uobecniania nadprzyrodzonych wartości ewangelicznych
królestwa Bożego w duszach i społeczeństwach.
ks. Eugeniusz Ziemann SC J
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