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Ks. Bogdan Biela
Uniwersytet Śląski
Wydział Teologiczny

„Preewangelizacja jako wyzwanie dla Kościoła”  
Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów

(Porszewice 5–6 maja 2014)

W dniach 5–6 maja 2014 roku w Porszewicach koło Łodzi odbyło się między-
narodowe sympozjum zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów 
oraz Specjalizację Teologii Pastoralnej KUL pt. „Preewangelizacja jako wyzwanie 
dla Kościoła”. 

Zjazd pastoralistów z wielu ośrodków akademickich oraz z różnorodnych 
duszpasterstw w Polsce składał się z czterech sesji, dyskusji oraz Walnego Zgroma-
dzenia PSP. W temat sympozjum wprowadził prezes PSP ks. prof. dr hab. Wiesław 
Przygoda. Następnie odbyła się prelekcja: „Świadectwo wiary w chrześcijańskiej 
diasporze. Doświadczenie Wschodnich Niemiec” ( ks. dr Alfred Hoffmann, wika-
riusz generalny diecezji Görlitz) oraz dyskusja. W ramach poniedziałkowej drugiej 
sesji, której przewodniczył wiceprezes PSP ks. dr hab. Bogdan Biela (UŚ), można 
było usłyszeć dwa wykłady: „Preewangelizacja – ekstrawagancja czy pastoralna 
konieczność?” (ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda, KUL) oraz „Preewangelizacja 
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa” (o. prof. dr hab. Ryszard Hajduk CSsR, 
UWM). Druga sesja zakończyła się Mszą św. sprawowaną za zmarłych i żyjących 
pastoralistów polskich, której przewodniczył i homilię wygłosił metropolita łódzki 
abp prof. dr hab. Marek Jędraszewski. Po Eucharystii odbyło się spotkanie z wi-
ceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski abp. Markiem Jędraszewskim 
na temat sytuacji religijno-moralnej w archidiecezji łódzkiej. 

Po Mszy św. we wtorek rozpoczęła się trzecia sesja, która składała się z dwóch 
prelekcji: „Pedagogia ewangelizacji na przedpolach wiary” (ks. dr hab. Mieczysław 
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Polak, UAM) oraz „Kierunki rozwoju duszpasterstwa wielkomiejskiego” (ks. dr 
hab. Robert Biel, UPJPII). Czwarta sesja sympozjum to: wykład bpa dra Reinharda 
Hauke, administratora diecezji Erfurt na temat: „Świętować życie z chrześcijana-
mi i niechrześcijanami”; prezentacje podejmowanych inicjatyw duszpasterskich 
w katedrze w Erfurcie oraz dyskusja. Materialnym owocem sympozjum będzie 
publikacja składająca się między innymi z referatów wygłoszonych na zjeździe. 

Po podsumowaniu sympozjum, wyborze tematyki, terminu i miejsca następnego 
zjazdu PSP (temat roboczy: „Duszpasterstwo rodzin w Polsce w kontekście Synodu 
Biskupów na temat »Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście 
ewangelizacji«”, 20–21 IV 2015, Ośrodek Spotkań i Formacji Archidiecezji Ka-
towickiej w Brennej) odbyło się Walne Zgromadzenie PSP, na którym omawiano 
przede wszystkim harmonogram prac związanych z zmianami statutowymi PSP.




