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Otwarcie konferencji    Godz. 10.00 -10.20  
 
Godz. 10.20 -11.20 
 

1. Krzysztof Lewalski (Gdańsk) 
    Życie codzienne duchowieństwa w XIX wieku – droga do  odheroizowania, trywializacji czy obiektywizacji  

    obrazu grupy? 

 

2. Wanda Musialik (Opole) 
    W imię zachowania tożsamości -  inicjatywy polskojęzycznych kleryków w we wrocławskim alumnacie  

 
3. Weronika Rostworowska (Kraków) 
    Oratio funebris  - ku chwale zmarłego, czy ku chwale Ojczyzny? Dziewiętnastowieczne mowy  pogrzebowe   

    jako narzędzie w rękach krakowskich kanoników katedralnych do walki z uciskiem zaborcy 
 

 

Przerwa           Godz. 11.20 -11.50 
 
Godz. 11.50 -12.50 
 

1. Józef Borzyszkowski (Gdańsk) 
    Życie codzienne na plebanii pomorskiej w XIX i XX w. Zarys problematyki 

 

2. Tomasz Rembalski (Gdańsk) 
    Pośród protestanckiej większości. Plebania rzymskokatolicka w Niezabyszewie koło Bytowa w XIX i pierwszej 

    połowie XX w. 

 
3. Robert Stępień (Lublin) 
    Dzieje parafii w Sieciechowie w XIX w. 

 

 
Przerwa Obiadowa      Godz. 13.00-14.00 
             

Godz. 14.00 -15.00 

 
1. Rafał Borkowski (Olsztyn) 
    Obraz polskiego duchowieństwa epoki stanisławowskiej w świetle publicystyki i literatury Józefa Wybickiego  

    w latach 1773 - 1793 
 

2. Anna Łysiak Łątkowska (Gdańsk) 
    Duchowni emigranci francuscy na ziemiach polskich po roku 1789. Uwagi wstępne  

 

3. Barbara Gawęcka (Bydgoszcz) 
    Ks. Józef Ćwikliński – moderator prac restauracyjnych i budowlanych kościołów kieleckich 

 

Dyskusja i zakończenie  Godz. 15.00 -16.00 

 



 
 

 

„Pasterz, który chce urządzić swoją parafię, powinien zacząć od urządzenia swojej osoby” 
 

Teologia pastoralna czyli sposób jak kapłani maią kierować duszami i zarządzać dobrze parafiami …, Łowicz 

1809 
 

 

„Nikogo ten nie pociągnie do cnoty, kto wielbiąc cnotę ustami, gardzi nią życiem. Obłuda 
długo ukrywać się nie może, a utajone występki z czasem odkryte ściągnęłyby na pasterza 
wzgardę powszechną” 
 
Teologia pasterska podług x. F. Giftschütza  przez ś.p. X. Jana Kantego Chodaniego …. ułożona, Wilno 1824 

 

 

„Urzędnik ukończywszy godziny kancelaryjne ma spokój, nikt mu nie przeszkodzi, kapłan 
zaś każdej chwili powinien być gotów do posług duchownych, bo jest sługą bożym” 
 
ks. J. Wilczek, Pastoralna o homiletyce, Kraków 1864 

 

 

„Oczy parafian najbardziej są zwrócone na domowe pożycie plebana. Baczą pilnie, a nawet 
przez sługi wywiadują się, azali pasterz w domu swoim jest takim, jakim się publicznie 
okazuje” 
 
ks. J. Krukowski,  Teologia pasterska katolicka dla użytku seminariów duchownych i pasterzów dusz, Kraków 

1887 

 

 

„Zrozumiejmy, że często ludzie nie od Boga, jeno od ciebie, kaznodziejo czy spowiedniku, 
uciekają!” 
 

ks. I. Charszewski, O rozumnej gorliwości kapłańskiej, Warszawa 1903 
 

 

„O niebezpieczeństwach ze strony swych gospodyń trzeba pamiętać, swej cnocie nie ufać, 
Bogu sprawy powierzyć, i w razie „proximae occasionis” – fora ze dwora – nie ma innego 
lekarstwa” 
 

ks. J. Górnicki, Ksiądz na parafii. Praktyczne pasterskie uwagi, Włocławek 1913 
 

 


