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Ks. Bogdan Biela
Uniwersytet Śląski
Wydział Teologiczny

„25 Jahre Pastorales Forum”  
Festsympozium

(Wiedeń 2–3 maja 2014)

W 1989 roku pod honorowym patronatem abpa Wiednia kard. Franza Königa 
zainicjowało działalność stowarzyszenie Pastorale Forum. Zostało ono założone 
przez ks. prof. Paula M. Zulehnera, który został również jego przewodniczącym. 
Pomysł założenia stowarzyszenia zrodził się z spotkań wśród studentów Instytutu 
Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Wiedniu pocho-
dzących z Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście panującego wówczas 
systemu komunistycznego. Jego celem jest przede wszystkim badanie sytuacji 
religijno-społecznej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, opracowywanie 
i promocja publikacji w oparciu o wyżej wymienione badania, realizacja projektów 
dotyczących wsparcia Kościołów w tych krajach, organizowanie sympozjów oraz 
przyznawanie stypendiów naukowych. 

Od 2 do 3 maja 2014 roku w Kardinal-Franz-König-Haus w Wiedniu odby-
wało się Festsympozium z okazji 25 lat istnienia Pastorale Forum. Uczestniczyli 
w nim przede wszystkim stypendyści oraz zaproszeni goście. Rozpoczęło się ono 
w piątek od spotkania w grupach dyskusyjnych, w których dzielono się współ-
czesnymi problemami duszpasterskimi w Kościele. W podsumowaniu próbowano 
pokazywać kierunki ich rozwiązania. Następnie rozpoczął się Festakt. Oprócz po-
zdrowień i podziękowań ks. prof. Paula M. Zulehnera, arcybiskupa Wiednia kard. 
dra Christopha Schönborna, prof. dra L. Schwienhorsta i dra E. Buska, uczestnicy 
mogli usłyszeć trzy prelekcje: prof. Paula M. Zulehnera „Zur Entstehung und 
Geschichten des Pastoralen Forums”, dr V. Prinz-Fülöpovej „»Beine, nich Steine« 
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– das Stipendienprogramm des pastoralen Forums” oraz prof. dra A. Máté-Tótha 
„Zum Forschungsprojekt Aufbruch und was es künftig an pastoraltheologischer 
Forschung braucht”. Wystąpienia były przeplatane wystąpieniami muzyków, którzy 
wykonywali utwory Franciszka Schuberta i Ludwika van Beethovena. W nie-
dzielę Pastorale Forum rozpoczęło się od rozważania ks. prof. dra hab. Tomáša 
Halíka pt. „Hoffnung im postoptimischen Zeitalter” Festsympozium zakończyło 
się uroczystą Eucharystią (Rohrauer Messe von Shane Woodborne – 2007) pod 
przewodnictwem kard. Miloslava Vlka z Pragi. Kolejne spotkanie: „Fachsym-
posium des Netzwerks der mittel-und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und 
Pastoraltheologen” odbędzie się w Linzu od 18 do 21 września 2014 roku na temat 
„Papst Franziskus – ermutigung und herausforderung für theologie und pastoral 
in Mittel-und Osteuropa”.




