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„Charyzmat dojrzały świętością” – pod takim hasłem zostało zorga-
nizowane w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stad-
nikach, w dniach 9-10 listopada, sympozjum naukowe poświęcone syl-
wetce i duchowości o. Leona Dehona, założyciela Zgromadzenia Księży 
Najświętszego Serca Jezusowego. Szczególną okolicznością i zachętą
do podjęcia refl eksji nad tym tematem była świadomość zbliżającej się, 
zapowiadanej na wiosnę 2005 roku, beatyfi kacji sługi Bożego Leona
Dehona.

Okazja ta pozwoliła cieszyć się obecnością wielu gości przybyłych
do naszego Seminarium. Uroczystej mszy św. koncelebrowanej prze-
wodniczył i słowo Boże wygłosił JE ks. kard. Stanisław Nagy SCJ. 
W obradach dwudniowego sympozjum uczestniczyło wielu sercanów, 
przybyłych z różnych placówek w kraju i poza jego granicami, a także 
nasi nowicjusze i postulanci. W progach Seminarium gościliśmy w tych 
dniach przedstawicieli duchowieństwa diecezjalnego pracującego w 
dekanacie dob- czyckim, władze gminne i dyrekcje okolicznych szkół.

Do wygłoszenia referatów zostali zaproszeni profesorowie Wyższego 
Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach, Papieskiej Aka-
demii Teologicznej w Krakowie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego. Na spotkanie przybył również ks. Paul McGuire SCJ z ośrodka 
studiów duchowości sercańskiej (Dehon House) w Hales Corners WI
(Stany Zjednoczone).

W pierwszym dniu sympozjum zostało wygłoszonych pięć referatów. 
Na początek ks. mgr lic. Stanisław Mieszczak SCJ wprowadził zebranych 
w ogólną panoramę kultu świętych, podejmując temat czci świętych w 
liturgii i poza nią. Ksiądz dr Jan Hojnowski SCJ przedstawił następnie 
Genezę Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Ksiądz 
prof. PAT dr hab. Stanisław Hałas SCJ ukazał rolę, jaką w rozwoju święto-
ści i charyzmatu o. Dehona odgrywało Pismo św. (temat referatu: Pismo 
św. w duchowości sługi Bożego o. Leona Dehona). Przybyły z Lublina 
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prof. dr hab. Karol Klauza poświęcił swój wykład tematyce Eucharystii w 
duchowości o. Założyciela, omawiając ją w perspektywie współczesne-
go nauczania papieża Jana Pawła II w encyklice Ecclesia de Eucharistia 
(temat: Eucharystia w życiu sługi Bożego o. Leona Dehona). Na koniec, 
ks. dr hab. Wojciech Misztal przedstawił, jakże istotne dla zrozumienia 
drogi do świętości typowej dla o. Założyciela, zagadnienie: Nabożeństwo 
do Bożego Serca i uczestnictwo w misterium uświęcenia. 

Obydwa referaty drugiego dnia sympozjum zostały przedstawione przez 
ks. Paula McGuire’a SCJ, tłumaczone konsekutywnie z języka angielskie-
go na polski przez ks. Zbigniewa Morawca SCJ. Pierwszy dotyczył roli 
kierownictwa duchowego w rozwinięciu charyzmatu zakonnego o. Leona 
Dehona, drugi zaś ukazywał nowatorstwo myśli i zaangażowania społecz-
nego o. Dehona na tle jego epoki (temat: Wolność, równość, współudział
– o. Dehon jako prekursor zmian w ofi cjalnym katolickim nauczaniu
społecznym).

Obecny numer periodyku „Sympozjum” zawiera teksty, w niektórych 
wypadkach poprawione i rozszerzone, wszystkich prezentowanych refe-
ratów. Oprócz nich zamieszczono również dwa artykuły (ks. Mirosława 
Daniluka SCJ i ks. Eugeniusza Ziemanna SCJ), które poprzez swoją 
tematykę znakomicie wkomponowują się i uzupełniają materiał przed-
stawiony w czasie sympozjum. Mamy nadzieję, że będzie on użyteczny 
dla każdego, kto pragnie rozszerzyć, czy też po prostu odświeżyć, swoją 
znajomość osoby o. Dehona, jego charyzmatu i drogi do świętości.
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