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Perspektywy rozwoju Stowarzyszenia i rozwinięcie jego działalności
(Warszawa 23 listopada 2010)

23 listopada 2010 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie odbyło się sympozjum zorganizowane przez Polskie Stowarzysze-
nie Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II pt. „Perspektywy rozwoju 
Stowarzyszenia i rozwinięcie jego działalności”. Sympozjum dotyczyło przede 
wszystkim dalszego rozwoju i koncepcji Stowarzyszenia Pastoralistów i Duszpa-
sterzy, którego statut został zatwierdzony na okres 3 lat w marcu 2007 roku przez 
Konferencję Episkopatu Polski.

Zjazd pastoralistów z wielu ośrodków akademickich w Polsce składał się  
z trzech części: wprowadzenia w temat, dyskusji oraz Walnego Zebrania członków 
Stowarzyszenia. Wprowadzenie w dyskusję rozpoczął dotychczasowy wiceprze-
wodniczący Stowarzyszenia, prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie, ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski. Przypomniał on zgromadzonym 
historię Sekcji Pastoralistów Polskich oraz znaczenie Stowarzyszenia na arenie 
Kościoła w Polsce i dla rozwoju teologii pastoralnej. Z kolei ks. prof. dr hab. 
Wiesław Przygoda z KUL zajął się ukazaniem specyfiki i przyszłości teologii
pastoralnej w kontekście zmieniających się warunków społeczno-religijnych  
w Polsce. Zwrócił zwłaszcza uwagę na podstawowe metodologiczne paradyg-
maty teologii pastoralnej oraz niebezpieczeństwo tworzenia teologii pastoralnej 
jako dyscypliny multidyscyplinarnej. Ostatni z prelegentów, ks. prof. UKSW 
dr hab. Edmund Robek zwrócił przede wszystkim uwagę na potrzebę dialogu  
w Stowarzyszeniu między teoretykami i praktykami. Po merytorycznej dyskusji 
odbyło się Walne Zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów  
i Duszpasterzy im. Jana Pawła II. W wyniku obrad nad nowelizacją statutu Walne 
Zebranie prawie jednogłośnie zdecydowało o zmianie i skróceniu nazwy Stowa-
rzyszenia na Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów. Zostały także wybrane nowe 
władze Stowarzyszenia. Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda, wi-
ceprzewodniczący: ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek, członkowie Zarządu: 
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ks. dr hab. Bogdan Biela z UŚ w Katowicach, ks. dr hab. Bogusław Drożdż z PWT 
we Wrocławiu, ks. dr Tomasz Wielebski z UKSW oraz Mateusz Tutak z Warszawy. 
Wybrano także członków Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący: ks. prof. dr hab. 
Maciej Ostrowski, członkowie: ks. dr Krzysztof Lewandowski z UMK w Toruniu 
oraz ks. dr Szymon Stułkowski z UAM w Poznaniu. Na koniec zebrania ustalono, 
że kolejne spotkanie odbędzie się 16–17 maja 2011 w Łomży. Poruszony na nim 
zostanie temat znaczenia nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa w Polsce.

Ks. Bogdan Biela, Uniwersytet Śląski

„Laboratorium jedności”
– małżeństwo o różnej przynależności wyznaniowej

Międzynarodowa konferencja naukowa
(Brenna 5–6 maja 2011)

10 maja 2011 roku do prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Konferencji 
Episkopatu Polski wpłynął końcowy projekt dokumentu Kościoła katolickiego  
i Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej nt. małżeństw osób  
o różnej przynależności wyznaniowej. Prace nad tym projektem trwały przez kil-
kanaście lat i były prowadzone przez specjalną komisję redakcyjną. Bp Krzysztof 
Nitkiewicz, uczestniczący w majowym spotkaniu tejże komisji w rozmowie (tego 
dnia) z Katolicką Agencją Informacyjną wyraził radość z postępów w pracach 
nad dokumentem, który jest – jego zdaniem – „przejawem szczególnej troski 
wszystkich Kościołów o ludzi żyjących w związkach mieszanych”. Biskup san-
domierski zaznaczył także, że takie małżeństwa są bogactwem dla Kościołów, ale 
też wywołują pytania, np. o religijne wychowanie dzieci.

Szczególną wymowę w tym kontekście ma fakt, że niejako w przeddzień tego 
wydarzenia, 5 i 6 maja, w Ośrodku Rekolekcyjno-Formacyjnym w Brennej odbyła 
się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Laboratorium jedności 
– małżeństwo o różnej przynależności wyznaniowej”. Konferencja została zorgani-
zowana przez Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego. Wzięli w niej udział teoretycy i praktycy w zakresie przepisów prawa 
kanonicznego w odniesieniu do małżeństw chrześcijańskich o różnej przynależ-
ności wyznaniowej, a także osoby zainteresowane konkretnymi doświadczeniami 
dotyczącymi tej problematyki. Konferencja miała charakter międzynarodowy: 
jej uczestnikami byli naukowcy z Greckokatolickiego Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja). 

Celem konferencji była refleksja nad różnorodnymi doświadczeniami związa-
nymi z szeroką problematyką małżeństw mieszanych w kontekście uwarunkowań 
historycznych oraz instytucjonalno-prawnych.




