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Ks. Bogdan Biela
Uniwersytet Śląski
Wydział Teologiczny

„Współczesny kryzys wiary wyzwaniem dla duszpasterstwa”  
Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów

(Konstancin-Jeziorna 22–23 kwietnia 2013)

W dniach od 22 do 23 kwietnia 2013 roku w Centrum Animacji Misyjnej Pal-
lotynów w Konstancinie-Jeziornie odbyło się międzynarodowe sympozjum zorga-
nizowane przez Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów oraz Specjalizację Teologii 
Pastoralnej KUL pt. „Współczesny kryzys wiary wyzwaniem dla duszpasterstwa”. 

Zjazd pastoralistów z wielu ośrodków akademickich w Polsce oraz z zagranicy 
(Austria, Słowacja) składał się z trzech sesji oraz dyskusji panelowej. W temat 
sympozjum wprowadził prezes PSP ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL. 
Następnie odbyły się dwie prelekcje: „Aktualny kontekst społeczno-kulturowy jako 
zagrożenie dla wiary” (ks. dr hab. Kazimierz Święs, KUL) oraz „Psychologiczne 
kryteria dojrzałej religijności” (ks. dr Jerzy Szymołon, KUL). W ramach drugiej 
sesji w poniedziałek można było usłyszeć także dwa wykłady: „Kościół na Za-
chodzie wobec kryzysu wiary” (ks. prof. Józef Niewiadomski, dziekan Wydziału 
Teologii Uniwersytetu w Innsbrucku, Austria) oraz „20 lat doświadczenia wolności 
Kościoła na Słowacji” (ks. Doc. ThDr. Martin Uhál, PhD, Uniwersytet Katolicki 
w Ružomberoku, Wydział Teologiczny w Koszycach, Słowacja). Pierwszy dzień 
zjazdu zakończył się Eucharystią sprawowaną za zmarłych i żyjących pastoralistów 
polskich oraz wieczorem braterskim. Mszy przewodniczył i homilię wygłosił ks. 
kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Po Mszy św. we wtorek trzecia sesja rozpoczęła się od dwóch prelekcji:  „We-
wnątrzkościelne źródła osłabienia wiary chrześcijan” (ks. dr hab. Robert Biel 
UPJPII, Wydział Teologiczny w Tarnowie) oraz „Potrzeba duszpasterstwa mistago-
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gicznego” (ks. dr Mieczysław Polak, UAM Poznań). Następnie odbyła się dyskusja 
na temat: „Współczesne sposoby komunikacji wiary w praktyce”. Przewodniczył 
jej ks. prof. UAM dr hab. Adam Przybecki. W ramach dyskusji wygłoszono trzy 
referaty: „Kościelna pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w wierze” (ks. 
prof. dr hab. Adam Skreczko, UKSW Warszawa, UwB Białystok), „Dzieci jako 
świadkowie wiary w ewangelizacji młodego pokolenia” (dr Jolanta Kurosz, 
UAM Poznań), „Czas wolny jako szansa formacji wiary” (ks. prof. dr hab. Maciej 
Ostrowski, prorektor UPJPII). Materialnym owocem sympozjum jest publikacja 
składająca się między innymi z referatów wygłoszonych na zjeździe. Książka pt. 
Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary (red. ks. W. Przygoda, ks. K. Święs, Lublin 
2013), składa się z trzech części: Współczesne zagrożenia wiary chrześcijańskiej, 
Źródła i podstawy dojrzałej wiary chrześcijańskiej, Duszpasterstwo w poszukiwaniu 
dróg rozwoju wiary. Jest to już trzecia pozycja, która ukazała się w ramach serii 
„Teologia Pastoralna w Polsce” (Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce 
na wyzwania współczesności, red. W. Przygoda, E. Robek, Sandomierz 2011; 
Świadectwo w służbie ewangelizacji, red. W. Przygoda, Lublin 2012).

Po podsumowaniu sympozjum, wyborze tematyki, terminu i miejsca następnego 
zjazdu PSP („Preewangelizacja jako wyzwanie dla kościoła”, 5–6 maja, Porszewice 
koło Łodzi) odbyło się Walne Zgromadzenie PSP, którego centralnym punktem 
był wybór nowych władz PSP. Prezesem został dotychczasowy przewodniczący 
PSP ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL, a nowym wiceprzewodniczącym 
ks. dr hab. Bogdan Biela z WTL Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.




