Słowo wstępne
W numerze siódmym Warszawskich Studiów Pastoralnych materiałem wiodącym są teksty referatów, które zostały wygłoszone na
I Sympozjum zorganizowanym przez „Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II” i Sekcję Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Temat Sympozjum brzmiał: NOWA
EWANGELIZACJA W ŚRODOWISKU MŁODZIEŻY. Przewodnikiem
po merytorycznej zawartości tego numeru jest program tego Sympozjum, którego początkiem była Eucharystia odprawiona w 7 IV
2008 r. o godz. 10.00 (kaplica w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym
na Bielanach).
Sesja wykładowa rozpoczęła się o godz. 14.00 wystąpieniem
ks. dr. Kazimierza Półtoraka, który wygłosił referat na temat: Młodzież, ruchy kościelne a paradygmat kultury postmodernistycznej. Po
nim głos zabrał ks. dr Marian Bronikowski, który mówił na temat:
Duszpasterstwo młodzieży w parafii. W drugiej części sesji wykładowej jako pierwszy wygłosił referat ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski: Funkcja wychowawcza Kościoła w środowisku młodzieży, a na
zakończenie pierwszego dnia uczestnicy Sympozjum wysłuchali referatu ks. dr. hab. Edmunda Robka SAC na temat: Dialog międzypokoleniowy w duszpasterstwie młodzieży.
Kolejna sesja wykładowa rozpoczęła się 8 IV 2008 r. po Mszy
świętej o godz. 9.00. Drugiego dnia ks. lic. Marek Bałwas zaprezentował wykład na temat: Jak mówić dziś do młodzieży na rekolekcjach?
Sesja wykładowa zakończyła się wystąpieniem o. dr Rafała Szymkowiaka na temat: Siedem ważnych kroków w pracy z młodzieżą trudną.
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Druga część materiałów Warszawskich Studiów Pastoralnych
prezentuje problematykę pastoralną. Ks. prof. Bronisław Mierzwiński, swoim artykułem: Wychowanie rodzinne w aspekcie pastoralnym, kontynuuje niejako problematykę podjętą na Sympozjum. Na
łamach czasopisma jest też miejsce dla doktorantów Studium Biblijno-Pastoralnego i Sekcji Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologicznym UKSW. Tym razem wyniki swoich naukowych poszukiwań prezentuje troje pastoralistów. Pani Anna Chrzęstek omawia problematykę stosunku Kościoła do problemu bezrobocia, traktując to zjawisko jako znaki czasu; pan Adam Andrzej Walczyk przedstawia postać
księdza Sopoćki jako apostoła Bożego Miłosierdzia, a ks. Wojciech
Prusowski przeprowadza analizę pastoralną najbardziej charakterystycznych cech polskiej religijności.
Obok prac naukowych studentów umieszczamy twórcze prace
badawcze wykładowców WT UKSW. Bp prof. Andrzej F. Dziuba
napisał artykuł na temat społecznego orędzia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, a ks. Tomasz Wielebski podejmuje trudny i delikatny problem duszpasterstwa osób homoseksualnych, które
to zadanie jest nowym wyzwaniem dla Kościoła w Polsce. W materiałach naukowych czytelnicy znajdą również refleksję pastoralną
ks. Jerzego Firczyka SAC na temat znaczenia dziewictwa w świetle
mariologii posoborowej. Zachęcamy także do zapoznania się z recenzjami wybranej literatury teologicznej.
Czytelnikom Warszawskich Studiów Pastoralnych podajemy
także kilka najważniejszych informacji na temat „Studium Biblijno-Pastoralnego” i „Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II”.
Studium Biblijno-Pastoralne na WT UKSW w Warszawie
umożliwia odbycie niestacjonarnych studiów doktoranckich kapłanom, osobom zakonnym i wiernym świeckim. Obecnie doktoranci
mają do wyboru sześć specjalizacji: z teologii pastoralnej, biblistyki,
misjologii, teologii duchowości, teologii moralnej, katechetyki.
Zajęcia w Studium Biblijno-Pastoralnym trwają cztery lata
i pozwalają ukończyć studia doktoranckie osobom zaangażowanym
zawodowo i pełniącym różne funkcje bez uszczuplenia czasu po6
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trzebnego do spełnienia podjętych obowiązków. W każdym roku jest
dziewięć zjazdów po dwa dni (poniedziałek i wtorek) – istnieje możliwość zakwaterowania w Ośrodku Rekolekcyjno-Formacyjnym, który znajduje się przy Uniwersytecie. Po trzech latach studenci zdają
kościelny egzamin licencjacki, a po czterech latach otrzymują dyplom ukończenia studiów doktoranckich i mogą obronić pracę doktorską. Jest to zatem poważna propozycja alternatywna w stosunku do
stacjonarnych studiów doktoranckich z teologii.
Szczególne zaproszenie jest skierowane do Kandydatów na
niestacjonarne studia z teologii pastoralnej. Istnieje także możliwość
odbycia czteroletnich studiów stacjonarnych z teologii pastoralnej –
zajęcia odbywają się we wtorki i środy. Po dwóch latach studenci
zdają egzamin licencjacki i przez następne dwa lata przygotowują
dysertację doktorską.
Wszelkich informacji na temat Studium Biblijno-Pastoralnego
udziela Dziekanat Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 01–815, ul Dewajtis 5, tel.: 0048/(22) 561-88-74, (22) 561-88-75; e-mail: zsd@uksw.edu.pl
„Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II” zostało założone 24 IV 2007 r. na spotkaniu w Sieradzu
przez członków Sekcji Pastoralistów Polskich. Do Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani: ks. dr hab. Jan Przybyłowski, prof. UKSW
– prezes, ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński, ks. dr hab. Adam
Przybecki, prof. UAM, ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, ks. dr hab.
Andrzej Baczyński, ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, zatwierdzonym Uchwałą Konferencji Episkopatu Polski w dniu 14 III 2007 r., celem Stowarzyszenia
jest rozwijanie wiedzy i prowadzenie badań naukowych w zakresie
teologii pastoralnej, dokształcanie pastoralne duszpasterzy i upowszechnianie zasad i nowoczesnych metod działalności duszpasterskiej
Kościoła oraz promowanie i wspieranie dialogu między pastoralistami i praktykami kościelnymi.
„Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana
Pawła II” posiada swoją stronę internetową: www.pspd.ovh.org, na
której znajdują się wszystkie aktualne wiadomości na temat samego
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Stowarzyszenia, jego członków i prowadzonej działalności. Na stronie internetowej dostępny jest też Statut, który określa warunki przystąpienia do Stowarzyszenia, a także znajduje się deklaracja, którą
można wydrukować.
Korespondencję należy kierować imiennie do ks. Jana Przybyłowskiego, na adres siedziby Stowarzyszenia, która znajduje się
w Warszawie 01-815, przy ul. Dewajtis 5. Dostępny jest też telefon
kom.: 0048/721280321.
ks. dr hab. Edmund Robek SAC
Przewodniczący zespołu redakcyjnego
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