Bogdan Biela
Sprawozdanie z XIII sympozjum
„Koinonia” : „Katechumenat
pochrzcielny w odnowie parafii a
pluralizm ruchów eklezjalnych”
(Wrocław 21–22 X 2002 r.)
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Prowadzenie tej części sympozjum powierzono ks. prof. dr hab. Henrykowi
Wójtowiczowi (KUL).
Z powodu nieobecności ks. prof. dr hab. Augustyna Eckmanna (Problem dzieci nieochrzczonych według św. Augustyna) referat pt. Żydowski chrzest prozelitów i chrześcijan wygłosił ks. Rafał Zarzeczny SJ. Następnie ks. dr Jerzy Krykowski przedstawił wyniki swojej pracy nad edyktem Kaliksta i jego znaczeniem
w dziejach pokuty.
W dyskusji powstałej na kanwie ostatniego przedłożenia mgr Tytus Górski zarzucił prelegentowi brak uwzględnienia istotnych w sporze Kaliksta z Hipolitem
aspektów finansowo-politycznych. Z kolei ks. prof. H. Pietras zakwestionował
autentyczność tychże danych.
W ostatnim pierwszego dnia konferencji wystąpieniu ks. dr Bogdan Czyżewski
(UAM) poruszył problem odpuszczenia grzechów w katechezach chrzcielnych
św. Ambrożego. Autor wydobył nierozwiązaną ciągle kwestię znaczenia gestu
umycia nóg, który to gest Ambroży łączył z obmyciem chrzcielnym. Pierwszy
dzień obrad zakończono sympatycznym spotkaniem wydanym przez rektora seminarium kieleckiego ks. dr. Kazimierza Gurdę. Do braterskiego kręgu patrologów dołączył ks. bp Kazimierz Ryczan.
Drugi dzień obrad rozpoczęto Mszą św. Przewodniczył i kazanie wygłosił ks.
prof. dr hab. Marek Starowieyski. Kaznodzieja napiętnował niemoralność akademickich struktur, zmuszających do uprawiania teologii za punkty.
Na poranną sesję złożyły się prezentacje ostatnich rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Ten nowatorski pomysł spotkał się z powszechną akceptacją. Wygłoszono następujące komunikaty:
– ks. dr Leszek Misiarczyk: Midrasz w »Dialogu z Tryfonem« św. Justyna,
– ks. dr Piotr Szczur: »Miłość daje się poznać w sposób wieloraki«. Cnoty
pokrewne i towarzyszące agape według Klemensa Aleksandryjskiego,
– ks. dr Grzegorz Jaśkiewicz: Keryks, kerygma w »Mowach« Grzegorza z Nazjanzu,
– ks. dr Andrzej Uciecha: Ascetyczna nauka w »Mowach« Afrahata,
– ks. dr Roman Szmurło: Życie monastyczne według Szenutego z Atripe,
– ks. dr hab. Jan Słomka: Eucharystia u wczesnych Ojców Kościoła,
– ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski: Aktualne wartości tolerancji w ujęciu św.
Augustyna,
– ks. dr hab. Leon Nieścior: Asceza chrześcijańska i filozofia w pismach Nila
z Ancyry.
Na zakończenie obrad przewodniczący Sekcji ks. dr hab. Józef Naumowicz
podziękował wszystkim za czynny udział w spotkaniu, a Rektorowi seminarium
kieleckiego i klerykom za gościność.
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SYMPOZJUM PASTORALISTÓW
„STATUS NAUKOWY TEOLOGII PASTORALNEJ – NAUKI
POMOCNICZE TEOLOGII PASTORALNEJ”
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI PASTORALISTÓW POLSKICH
(KRAKÓW 14–15 X 2002 R.)
Co roku w różnych rejonach Polski spotyka się Sekcja Pastoralistów Polskich.
Każde spotkanie związane jest z sympozjum poświęconym wybranemu tematowi 1. W ostatnich latach sekcja podjęła wspólne prace nad przygotowaniem programu wykładów z teologii pastoralnej w wyższych uczelniach i seminariach duchownych w Polsce oraz projektu ćwiczeń z teologii pastoralnej i duszpasterskich
praktyk studentów teologii.
Od kilku lat w zebraniach sekcji uczestniczą przedstawiciele pastoralistów ze
Słowacji i Czech. Sekcja współpracuje również ze stowarzyszeniem teologów pastoralistów z kręgu języka niemieckiego oraz z „Pastorales Forum” utworzonym
przy Uniwersytecie Wiedeńskim.
Od 2001 r. zainicjowano coroczne sesje węższego grona specjalistów – pracowników uniwersyteckich. Pierwsze spotkanie było poświęcone statusowi naukowemu teologii pastoralnej. Drugie, z października 2002 r., dotyczyło związku
nauk pomocniczych z teologią pastoralną. Tematyka dotyczyła następujących
problemów:
— ks. prof. dr hab. Józef Makselon (PAT) – Psychologia a teologia pastoralna,
— ks. dr hab.Tadeusz Panuś (PAT) – Katechetyka pomocna teologii pastoralnej,
— ks. dr hab. Grzegorz Ryś (PAT) – Zasadność przesłanki historycznej dla teologii pastoralnej,
— ks. dr Stefan Dobrzanowski – Badania socjologiczne na usługach teologii pastoralnej i duszpasterstwa,
— prof. dr hab. Krystian Wojaczek (WT UO) – Pedagogika a teologia pastoralna.
W ramach Sympozjum zostało także przygotowane sprawozdanie z działalności Sekcji Polskich Pastoralistów dla Rady Naukowej Konferencji Episkopatu
Polski 2. W sprawozdaniu przedstawiono m.in. informacje na temat kierunków ba——————
1
Program duszpasterski przygotowujący Wielki Jubileusz Roku 2000 (1996); Odnowa polskiej parafii (1997); Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym (1998); Kościół Europy
Środkowo-Wschodniej w epoce przemian (1999); Duszpasterstwo pielgrzymkowe (1999); Duszpasterstwo w perspektywie nowego tysiąclecia (2000); Duszpasterstwo a wyzwania XXI wieku
(2001); Nowe inicjatywy duszpasterskie w Polsce (2002).
2
Od 22 IV 2002 r. przewodniczącym sekcji jest ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej Wydziału Teologicznego PAT.Wcześniej długie

