
Title: Sprawozdanie z sympozjum "Ks. prof. dr hab. Romuald Rak teologiem 
pastoralistą doby posoborowej" (Lublin 13 listopada 2013)

Author: Leszek Szewczyk

Citation style: Szewczyk Leszek. (2013). Sprawozdanie z sympozjum "Ks. prof. dr 
hab. Romuald Rak teologiem pastoralistą doby posoborowej" (Lublin 13 listopada 
2013). "Studia Pastoralne" (Nr 9 (2013), s. 361-362).



„Studia Pastoralne” 2013, nr 9, s. 361–362 

Ks. Leszek Szewczyk
Uniwersytet Śląski
Wydział Teologiczny

Sprawozdanie z sympozjum  
„Ks. prof. dr hab. Romuald Rak teologiem-pastoralistą 

doby posoborowej”
(Lublin 13 listopada 2013)

W tym roku minęło dziesięć lat od śmierci księdza profesora Romualda Raka 
(zm. 24 IX 2003). Z tej racji 13 listopada 2013 roku w Kolegium jana Pawła II 
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jana Pawła II odbyło się sympozjum 
pt. „Ks. prof. dr hab. Romuald Rak teologiem-pastoralistą doby posoborowej”. 
Sympozjum zgromadziło głównie przedstawicieli dwóch środowisk naukowych: 
pracowników i studentów Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego oraz pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Otwarcia sympozjum dokonał dziekan Wydziału Teologii KUL 
ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski. Następnie ks. prof. dr hab. Ryszard Ka-
miński wprowadził zebranych w zasadniczą tematykę sympozjum oraz powitał 
wszystkich uczestników.

Pierwsza sesja, prowadzona przez ks. dra hab. Kazimierza Święsa, koncentrowa-
ła się na działalności ks. profesora Raka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Wkład ks. Raka w rozwój Instytutu Teologii Pastoralnej KUL przeanalizował 
główny pomysłodawca omawianego sympozjum ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiń-
ski, następca ks. Raka na stanowisku kierownika Instytutu Teologii Pastoralnej 
KUL. 

Wśród zasadniczych obszarów badań naukowych i istotnych bloków prob-
lemowych w działalności naukowej ks. Raka wymienia się nurty: liturgiczny, 
historyczno-pastoralny i pastoralny. Tym trzem nurtom badawczym i blokom 
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problemowym poświęcono kolejne referaty. Najpierw ks. prof. dr hab. Czesław 
Krakowiak omówił nurt liturgiczny badań naukowych ks. profesora Raka, a na-
stępnie ojciec dr hab. Marek Fiałkowski przedstawił nurt historyczno-pastoralny. 
Pierwszą sesję zakończył referat omawiający nurt teologiczno-pastoralny w ba-
daniach ks. Raka. Referat wygłosił ks. dr hab. dariusz Lipiec.

Po krótkiej przerwie odbyła się sesja druga, którą moderował ks. prof. dr hab. 
Henryk Krzysteczko. W tej części obrad treści wystąpień koncentrowały się na 
działalności ks. Raka w diecezji katowickiej, która od 1992 roku została archidie-
cezją. Wprawdzie pierwszy referat, wygłoszony przez ks. prof. dra hab. Wiesława 
Przygodę omawiał wkład ks. prof. Raka w rozwój badań nad Eucharystią, jednak 
pozostałe dotyczyły już (archi)diecezji katowickiej, jako miejsca szczególnej ak-
tywności ks. Raka. Ks. Romuald Rak pełnił w Kościele katowickim różnorodne 
funkcje. Był między innymi: wicerektorem Wyższego Śląskiego Seminarium du-
chownego w Krakowie, przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego „Wiadomości 
diecezjalnych”, wizytatorem parafii w związku z wizytacjami kanonicznymi, 
członkiem Komisji Redakcyjnej I Synodu diecezji Katowickiej, przewodniczącym 
kolegium redakcyjnego „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” i modera-
torem duszpasterstwa kapłanów. Posiadał również stałe upoważnienie do udzielania 
w diecezji katowickiej sakramentu bierzmowania. Omówienie tych rozlicznych 
obszarów działalności ks. Raka było przedmiotem trzech kolejnych wystąpień 
przedstawicieli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
działalność duszpasterską ks. prof. Romualda Raka w (archi)diecezji katowickiej 
omówił ks. dr hab. Bogdan Biela. Ks. dr hab. Leszek Szewczyk w swoim referacie 
przedstawił działalność naukowo-dydaktyczną ks. prof. Raka w (archi)diecezji 
katowickiej, zaś ks. prof. dr hab. antoni Reginek ukazał działalność muzyczną 
ks. Raka w tejże (archi)diecezji.

Trzecią część sympozjum wypełniły dwa wspomnienia o ks. profesorze Ro-
mualdzie Raku. Postać profesora, jego postawę i najistotniejsze cechy charakteru 
przybliżali: ks. infułat dr Rudolf Brom i ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko. 
W ich wypowiedziach ks. Rak jawił się jako człowiek ogromnej życzliwości, 
zakochany w Kościele i Kościołowi służący.

Sympozjum zakończyło się modlitwą za śp. ks. Romualda Raka. Częścią tej 
modlitwy był śpiew pieśni skomponowanej przez ks. Raka.




