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W 40 rocznicę śmierci śp. ks. Wł. Szczepańskiego i w 50 rocz
nicę ukazania się nowego polskiego tłumaczenia Ewangelii, uważam
za stosowne zakończyć niniejsze wspomnienie o nim słowami ks. prof.
A. Klawka, pisanymi o ks. Szczepańskim 40 lat temu: Z wielką czcią
Go zawsze wspominać będziemy! Bo śp. ks. Szczepański był jednym z tych
rzadkich ludzi, co umieją całkiem poświęcić się dla idei, zapominając naj
zupełniej o sobie, żył pracą, nie sobą. Rzadko pozwalał sobie tylko na
chwile wytchnienia, rzadko odpoczywał Jego ruchliwy umysł... Dziś, kiedy
się czyni bilans jego twórczości, należy wprost podziwiać, że tak wielką
ilość prac mógł był opublikować jeden człowiek w niespełna dwa dziesiątki
lat.10
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Z

SEKCJI HOMILETYCZNO - DUSZPASTERSKIEJ
PTT W KRAKOWIE

Dnia 3 kwietnia 1967 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej na posiedzeniu
Sekcji homiletyczno-duszpasterskiej POLSKIEGO TO
WARZYSTWA TEOLOGICZNEGO O. mgr Remigiusz Wawro OFM
wygłosił referat na temat powołań kapłańskich. Referent złożył sprawo
zdanie z pracy zbiorowej pt. La formation des grandes-seminaristes en
Europe occidentale (Actes du reuxiéme congrès sur le problème sacer
dotale en Europe), Rothen 1965. Wprowadzając słuchaczy w problema
tykę powołań kapłańskich, prelegent zaznaczył, że jest to zagadnienie
nowe, niemniej nie ogranicza się tylko do zagadnień statystycznych, lecz
podejmuje również problematykę roli kapłana we współczesnym świecie
i jego formacji. W partii sprawozdawczej najwięcej uwagi poświęcił
artykułowi prof. J. Moliera, La formation scientifiques des Grands
Séminaristes. W wymienionym tu artykule Molier wskazuje na ko
nieczność zorientowania przedmiotów seminaryjnych na teologię pasto
ralną, gdyż dotychczasowa formacja teologiczna jest zbyt teoretyczna
i w życiu kapłańskim mało przydatna. Przy innych artykułach zwrócił
uwagę na powołania spóźnione, zdolność intelektualne i kwalifikacje mo
ralne alumnów, wpływ zmienionych warunków życia, potrzebę ukazania
wiernym ewangelii w życiu kapłańskim. Zagadnienia powyższe uzupełnił
wskazaniem na seminaria eksperymentalne we Francji, które poszukują
nowych metod wychowawczych w seminariach duchownych przez zaan
gażowanie alumnów w różnego rodzaju prace duszpasterskie.
W zakończeniu prelegent podkreślił, iż, jego zdaniem w pracy nad
formacją kapłańską należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

19 Por. K ławek A. ks., Rocznik Orientalistyczny, t. IV, Lwów 1928,
s. V.
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1. Pewną znajomość zachodzących przemian w naszym środowisku. 2. Po
trzebę przepojenia każdej dziedziny wiedzy orientacją pastoralną. 3. Zna
jomość najnowszej problematyki teologicznej. 4. Odpowiednie zaangażo
wanie alumnów w pracę duszpasterską, zanim otrzymają kapłaństwo.
5. Eliminację przerostu niektórych dyscyplin filozoficzno-teologicznych
w seminariach duchownych. 6. Poszukiwanie właściwej postawy dla kle
ryka, by uformować z niego kapłana przyszłości.
W ożywionej dyskusji poruszano wiele problemów, wśród których
na czoło wysunęły się zagadnienia socjologiczne i dydaktyczne. Zastana
wiano się nad postawą pokolenia, które przychodzi do seminariów. Py
tano czy jest ono nastawione, minimalistycznie, czy też kieruje się idea
lizmem życiowym. Następnie poszukiwano odpowiedzi na pytanie, ja
kiego kapłana chciałoby mieć społeczeństwo. Na tle tych problemów
wskazywano na konieczność wychowania kapłana dla przyszłości o for
macji dynamicznej, by mógł on podjąć skutecznie pracę w nowych, cią
gle zmieniających się warunkach życiowych. W związku z formacją ka
płańską zastanawiano się nad kryzysem nauczania seminaryjnego. W dy
skusji podkreślano, że kryzys nauk jest zjawiskiem powszechniejszym,
a jego przyczyną jest niezwykle szybkie tempo życia. Niemniej, zazna
czano, seminaria są trochę zapóźnione i stąd nie przygotowują alumnów
należycie do życia.
Wreszcie wskazywano na celowość i potrzbę omawiania problema
tyki powołań kapłańskich. Przemiany różnych typów, które zachodzą na
terenie Polski są analogiczne do przeobrażeń, jakie miały już miejsce
na Zachodzie Europy. Ich znajomość pozwoli uniknąć błędów, które tam
popełniono. Na koniec stwierdzono, że w świetle szybko zachodzących
przemian zagadnienie powołań kapłańskich staje się niezmiernie aktualne
i dlatego konieczna staje się inicjatywa oddolna, nim przyjdą nowe
instrukcje odgórne.
Kalwaria Zebrzydowska
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