Słowo wstępne
W dniach 23–24 kwietnia 2007 r. odbyło się w Sieradzu sympozjum Sekcji Teologii Pastoralnej, na temat: Duszpasterstwo indywidualne. Gospodarzem miejsca był ks. dr Marian Bronikowski, proboszcz parafii p.w. Wszystkich Świętych, a honorowe przewodnictwo
sympozjum objął ks. bp Wiesław Mering, Biskup Włocławski. Spotkanie to miało historyczne znaczenie, gdyż w trakcie jego obrad zostało powołane Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów i Duszpasterzy
im. Jana Pawła II. Działalność Stowarzyszenia będzie tworzyć nową
historię teologii pastoralnej, opisywaną dziełami jego członków. Zgodnie ze Statutem celem Stowarzyszenia jest bowiem 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. Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:


prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie
teologii pastoralnej;



krzewienie wiedzy z zakresu teologii pastoralnej wśród
duszpasterzy, osób konsekrowanych i wiernych świeckich;



rozpowszechnianie i popieranie inicjatyw wykorzystujących wiedzę z teologii pastoralnej w zastosowaniach praktycznych, czyli w określonych formach posługi duszpasterskiej;



propagowanie uniwersyteckich studiów specjalistycznych
z zakresu teologii pastoralnej;
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prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, uczestniczenie w zjazdach
naukowych;



prowadzenie działalności wydawniczej, wydawanie własnego, specjalistycznego czasopisma i samodzielnych publikacji;



podejmowanie wszelkich działań zmierzających do podniesienia wiedzy z zakresu teologii pastoralnej u osób zaangażowanych w działalność Kościoła;



wykorzystywanie wiedzy z różnych dziedzin naukowych
do rozeznawania i interpretowania sytuacji społeczno-kulturowej i religijnej, w której prowadzona jest działalność
duszpasterska Kościoła;



współdziałanie z władzami wyższych uczelni oraz stowarzyszeniami i organizacjami naukowymi w celu prowadzenia dialogu i podejmowania wspólnych inicjatyw naukowych;



współpracę z instytucjami kościelnymi w celu przestrzegania przez duszpasterzy zasad i norm działalności duszpasterskiej Kościoła.

Nad realizacją tych celów będzie czuwał Zarząd Stowarzyszenia, którego Prezesem został wybrany ks. dr hab. Jan Przybyłowski,
prof. UKSW. Stowarzyszenie przejmuje dziedzictwo osiągnięć Sekcji Pastoralistów Polskich, której ostatnim Prezesem był ks. prof. dr
hab. Maciej Ostrowski. Mam nadzieję, że historia Sekcji Pastralistów
Polskich doczeka się rzetelnego opracowania naukowego, które będzie mogło zostać zaprezentowane na łamach Warszawskich Studiów
Pastoralnych. W tym miejscu pragnę złożyć podziękowanie wszystkim członkom Sekcji Pastoralistów Polskich za ich wkład w polską
teologię pastoralną. Szczególne słowa podziękowania należą się
ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Kamińskiemu, który zapisał jedną z najważniejszych kart polskiej teologii pastoralnej jako inicjator powstania podręcznika i leksykonu teologii pastoralnej.
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W dziedzictwo naukowe Sekcji Pastoralistów Polskich wpisało się chlubnie Sympozjum w Sieradzu. Treść wygłoszonych tam referatów stanowi pierwszą część szóstego numeru Warszawskich Studiów Pastoralnych. W drugiej części znajdują się artykuły teologiczno-pastoralne, a trzecia część zawiera recenzje.
Pragnę podziękować wszystkim Autorom zamieszczonych artykułów za dotychczasową owocną współpracę, a jednocześnie zachęcić nowych do przygotowania publikacji na łamy naszego czasopisma.
ks. dr hab. Edmund Robek SAC
Przewodniczący zespołu redakcyjnego
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