PREZENTACJA
9 listopada 2006 roku w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży
Sercanów w Stadnikach odbyło się sympozjum naukowe poświęcone
posłudze słowa w Kościele. Okazją do podjęcia tej tematyki było 70-lecie pracy rekolekcyjno-misyjnej księży sercanów w Polsce. W 1936 roku,
w miejscowości Sokolina (diecezja kielecka), ks. Franciszek Nagy SCJ,
jako pierwszy sercanin, przeprowadził rekolekcje parafialne. Tak rozpoczęła się historia apostolatu, który miał się okazać jednym z najbardziej
charakterystycznych dla posługi księży sercanów w Polsce.
W czasie sesji wykłady swoje wygłosili: ks. Maciej Moskwa SCJ,
Dyrektor Misji Krajowych Polskiej Prowincji Księży Sercanów, ks. prof.
dr hab. Tomasz Jelonek, kierownik Katedry Teologii i Informatyki
Biblijnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, bp prof. Ignatianum dr hab. Antoni Długosz, kierownik Katedry Formacji Chrześcijańskiej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, ks. dr Jacek Łukasiewicz SCJ, adiunkt Wyższej Szkoły Gospodarki
Krajowej w Kutnie, o. dr hab. Gerard Siwek CSsR, długoletni pracownik naukowy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, oraz
ks. mgr lic. Wiesław Pietrzak SCJ, wykładowca homiletyki w stadnickim seminarium.
Obrady sympozjum prowadził asystent prowincjała – ks. dr Robert
Ptak SCJ. Gościem sesji był ks. kard. Stanisław Nagy SCJ, który przewodniczył uroczystej mszy św. i wygłosił okolicznościową homilię.
Wygłoszone referaty ukazały zagadnienie współczesnego przepowiadania słowa w wielowarstwowej perspektywie metodologicznej. Wystąpienie ks. Macieja Moskwy SCJ wprowadziło słuchaczy w aktualną
sytuację grupy misyjnej Polskiej Prowincji Księży Sercanów. Ksiądz
prof. dr hab. Tomasz Jelonek, odwołując się do przykładu działalności
starotestamentalnych proroków, przywołał biblijną panoramę przepowiadania. Natomiast ks. bp Antoni Długosz przybliżył zagadnienie głoSympozjum 1(15) 2006
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szenia w środowisku najmłodszych odbiorców słowa, podkreślając jego
specyfikę. Ksiądz dr Jacek Łukasiewicz SCJ przedstawił psychologiczne
uwarunkowania odbioru w szerokiej płaszczyźnie komunikacji międzyludzkiej. Ojciec dr hab. Gerard Siwek CSsR mówił o najważniejszych
problemach współczesnej posługi słowa w Kościele. Na koniec ks. mgr
lic. Wiesław Pietrzak SCJ ukazał rolę misji intronizacyjnych w budowie nowej cywilizacji miłości.
Obecny numer „Sympozjum” zawiera wyżej wymienione teksty, a także dwa dodatkowe artykuły dotyczące rozważanej tematyki: ks. dr. Roberta Ptaka SCJ (Jak dzisiaj głosić królestwo Boże?) oraz ks. dr. Krzysztofa Palucha SCJ (Wezwanie do nowej ewangelizacji).
Mamy nadzieję, że publikacja przedstawionych materiałów przyczyni
się nie tylko do podkreślenia wagi jubileuszu i ofiarnej pracy sercańskich
misjonarzy, ale i do docenienia roli, jaką pełnią różne formy przepowiadania w budowaniu królestwa Bożego w świecie współczesnym.
Redakcja
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WPROWADZENIE DO SYMPOZJUM
Czcigodny Księże Rektorze!
Szanowny Księże Dyrektorze Misji Krajowych!
Drodzy Goście i Współbracia!
Dyrektorium prowincjalne księży sercanów na pierwszym miejscu właściwych form sercańskiego apostolatu, form wypływających
ze specyfiki naszej duchowości, wymienia pracę rekolekcyjno-misyjną
(por. DP 127). Pozycja ta nie jest przypadkowa, gdyż praca ta jest skutkiem mozolnych wysiłków podejmowanych w ciągu minionych 70 lat.
Praktycznie ten typ apostolstwa towarzyszy nam od początku naszej
obecności w Polsce i wiąże się z zakorzenianiem się sercanów w Kościele Chrystusowym w kraju nad Wisłą. I tak sercanów najłatwiej można było poznać, a właściwie rozpoznać po prowadzonych rekolekcjach
parafialnych i misjach intronizacyjnych Bożego Serca.
Zapewne przywołane zostaną dzisiaj osoby, które mimo nieco pożółkłych nagrobkowych zdjęć i nieubłaganie mijającego czasu diamentem
ostały się w naszej pamięci. To one tworzyły zręby sercańskiego przepowiadania Dobrej Nowiny; to one stawiały misyjne krzyże przy kościołach; to one zabiegały o to, by w polskich domach wisiał obraz Serca
Jezusowego i by całe rodziny poświęcały się Miłości – Miłości wypływającej właśnie na krzyżu z otwartego źródła Bożej miłości. Jesteśmy
winni im dzisiaj wdzięczność, szacunek, pamięć i modlitwę.
Obecne czasy i zachodzące w świecie zmiany stanowią nowe wyzwanie dla osób zaangażowanych w misje i różnego typu rekolekcje.
Stąd nie bez powodu stanowiło to przedmiot naszych wspólnych przemyśleń podczas ubiegłorocznej konferencji prowincjalnej. Propozycje,
które wtedy padły, zostały opracowane, a następnie przekazano je nam
do zrealizowania w postaci konkretnych celów. Ufamy, że owoce tych
wysiłków przełożą się na realia codziennego życia i jeszcze bardziej
ożywią ten rodzaj naszego apostolatu.
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Kończąc słowo wprowadzające, pragnę dodać, iż uważam, że dobrze
się stało, że sympozjum zatytułowane Głosić Serce ma miejsce w Stadnikach – tu, gdzie wzrasta młode pokolenie sercanów, gdzie dojrzewają
duchowi synowie o. Dehona i przygotowują się, by przejąć i przekazywać charyzmat miłości i wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Oby nie zabrakło tutaj nigdy tych, którzy będą uczyć, jak głosić innym Serce, którego miłość poznaliśmy i której to miłości uwierzyliśmy…
Oby nie zabrakło też tych, którzy tę naukę będą przyjmować i przemieniać w trud pracy rekolekcyjnej i misyjnej w parafiach czy specjalistycznej wśród duchowieństwa i osób konsekrowanych – krótko mówiąc –
by nie zabrało tych, którzy będą służyć cywilizacji miłości.
Przekazuję wszystkim obecnym serdeczne pozdrowienia od ks. prowincjała Tadeusza Michałka, który przebywa obecnie w Afryce Południowej, gdzie pracuje ośmiu naszych współbraci z Polski.
Życzę zarówno organizatorom, jak i uczestnikom tego sympozjum,
aby to spotkanie na nowo uwrażliwiło nas na znaczenie posługi słowa
i wagę przepowiadania Ewangelii współczesnemu człowiekowi – człowiekowi, który nieprzerwanie szuka i potrzebuje Serca.
ks. dr Robert Ptak SCJ
asystent prowincjała
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