S

MINARE

SEMINARIA DUCHOWNE
TOWARZYSTWA

KRAKÓW-LĄD

19 6

Redaguje

lYIARIAN LEWKO,

Zespół:

:\ITECZYSŁAW

MAJEWSKI, REl\ITGIUSZ POPOWSKI,
RYSZARD RUBINKIE\VICZ

Redaktor Naczelny
MARIAN LEWKO

mprimi potest
Ks.
Zdzisław lVeder SDB
J.nSPt3kt;or Salezjańskiej Prowincji
'V"arszawskiej

Nihil obstat
ks. dr Zygmunt Skotoroński
Cenzor

Ks. Roman
SDB
Sekretarz inE:pekt()rH1h1y
Warszawa, 11.11.1986
dz. 358/WSI/86
primatur
Za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej
"Warszawskiej z dn. 3.12.1986
Nr 5882/K/86

Projekt

okładki:

+Zbigniew Kraszewski
Wikariusz generalny
Ks. Stanisław Pyzel
Notariusz

MARIAN LEWKO

Nieodłącznym

atryb-utem głosicieli Ewangelii
świadectwo życia. A jak może dać świadectwo ten, kto wpierw czegoś nie doświadczył?
więc sami mu,sirrny dośw-iadczy6
wielkość, piękność, szerokość tajemnic Jezusa Ohrystiisa.
musimy tym żyć ( ... ) O tyle będzie nasza praca skuteczna, o
bardziej będziemy zjednoczeni z naszyni Mistrzem J ezuseni
stusem. Dlatego prośmy Go pokornie, aby nasze zjednoczenie z
promieniowało, abyśmy umieli dawać świadectwo o tym, że Jezus
żyje, że Jezus nas m1:luje.
hp GERARD KUSZ

.Zl1lodzież

to nadz,ieJa. '.Pak nazyica młodość i
prosimy Chrystusa, aby zesłał na nas sioo}ego Ducha
młodzież polską, odnowił nas wszystkich.

i

odnowił

O

RED

KOJI

Oddajemy do rąk czytelników VIII już z kolei tom Seminare. Różni się on
od poprzednich tym, że prezentowane w nim materiały łączy jedna tematyka:
możliwie szerokie naś·wietlenie współczesnych problemów młodzieży, rozpatrywanych w kontekście religijnym.
Młodzież

ma różne oblicza: od buntowniczej po wysoce lojalną; od niepo głęboko religijną; od zniechęconej życiem po silnie zaangażowaną.
Egzystuje między pesymizmem a optymizmem, między akceptacją a kontestacją rzeczywistości, w której musi się obracać, lub szuka ucieczki w różnego
rodzaju dewiacjach, popadając \V stany patologii społecznej: narkomanii,
pijaństwa, przestępczości. Wyrastając z lat dzieciństwa wkorzenia się coraz
bardziej w środowisko i jego problemy społeczno-religijne, stając się spadkobiercą kultury i tradycji narodowych, doświadczeń religijnych, wartości,
postaw i zachowań, jakie przekazują jej starsi, a jednocześnie szuka spełnienia
siebie, własnej autentyczności. Religijność młodzieży, wciąż obecna w narodzie,
staje się w ostatnich latach coraz bardziej dynamiczna i wyraźna. Troską
Kościoła jest, by wskazać młodym drogę, dać im formację duchową wziętą
z ducha Ewangelii, która może spełnić ich oczekiwania, wnieść pokój i ład
wewnętrzny w rozdarcie świata. Ogromną rolę spełnia tu katecheza i liturgia,
sprawne narzędzia wychowania religijnego.
wierzącej

Tom niniejszy jest niejako pokłosiem Roku Młodzieży i chce się zaznaczyć
w dyskusję nad młodym pokoleniem Polaków i ich problemami. Na
książkę składają się materiały z ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego,
odbytego pod hasłem: Odrodzenie diu:Jwwe młodzieży polskiej, jakie miało
n-1""'
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniach 29-30 listopada
1985 r. Organizatorem sympozjum była Specjalizacja Katechetyki Instytutu
Teologii Pastomlnej KUL, ale nie można tu pominąć osobistego wkładu ks.
dra M. Majewskiego SDB, kierownika katedry katechetyki KUL i jednocześnie wykłado\vcy w 'Vyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa
Salezjańskiego w Krakowie, którego staraniem mogło ono dojść do skutku.
Referaty wygłosili: prof. dr l~. Ciupak (Warszawa): Wzory kulturowe wychowania religijnego i laickiego w świadomości młodzieży polskiej; ks. doc.
dr J. Mariański (Lublin): Religijność rnlodz-ieży naszego czasu i środowiska;
doc. dr A. Potocki (Warszawa): Duszpasterstwo wobec młodzieży nieprzystosowanej społecznie; doc. dr M. Braun-Gałkowska (Lublin): Wychowanie religijne
młodzieży w rodzinie; ks. dr K. Ryczan (Lublin): Miejsce i rola młodzieży w parafii; ks. mgr F. Kamecki (Gruczno): Uczestnictwo młodzieży w liturgii euchawkładem
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rystycznej; ks. prof. dr l\L Majewski (Lublin): Jaka katecheza młodzieży?
Wszystkie teksty, za wyjątkiem jednego (doc. dr lVI. Braun-Gałkowskiej),
którego nie udało się pozyskać, znalazły się w naszym tomie. Pozostałe stanovvią
uzupełnienie i korelują w jakiejś mierze z tematyką poruszaną na sympozjum.
Tom zamykają ·wybrane fragmenty refleksji na temat potrzeb i perspektyw
współczesnej katechetyki i teologii pastoralnej młodzieży, jakie wygłosił
w kwiet,niu 1986 r., podczas pobytu w .ATK, KUL i Wyższych Seminariach
Duchownych Księży Salezjan6w w Lądzie i Krakowie, rektor Papieskiego
Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, ks. R. Giannatelli.
Myślą przewodnią tomu, obrazującą troskę wydawców, są zamieszczone
na początku motta, wyjęte z homilii księży biskupów Gerarda Kusza i Janusza
Zimniaka, wygłoszonych podczas obrad sympozjum, którzy zechcieli połączyć
społeczność słuchaczy więźbą Słowa przy stole Eucharystii.
Mamy nadzieję, że lektura prezentowanych studiów okaże się pożyteczna
i dopomoże podjąć zdrowe i słuszne decyzje w praktycznym dziafaniu wychowawczym.
Ks. MARIAN LEWKO

