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EPISKOPAT FRANCUSKI wobec wyzwań i problemów społeczeństwa, świata i Kościoła to
tytuł spotkania z wybitnym świadkiem kilkudziesięciu ostatnich lat życia Kościoła
francuskiego, z arcybiskupem Gérardem DEFOIS.
W swojej konferencji emerytowany arcybiskup Lille (wcześniej arcybiskup Reims i Sens,
wieloletni Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Francji) omówi problematykę
dzisiejszego kryzysu Kościoła we Francji. Jako wybitny socjolog podejmie analizę
problematyki dzisiejszych procesów zachodzących w społeczeństwie francuskim. Jako
wybitny teolog, wyjaśni wciąż istotne znaczenie pastoralnych perspektyw właściwej recepcji
Soboru Watykańskiego II wobec aktualnych problemów społecznych.
Po konferencji ks. abpa DEFOIS, odbędzie się promocja książki ks. dra hab. Artura
KASPRZAKA Kościół a nowoczesność. Rozeznanie pastoralne przemian społecznokulturowych we Francji po Soborze Watykańskim II. Ksiądz Kasprzak, dogmatyk i eklezjolog,
wykładowca UKSW, na podstawie swojego głównego dzieła habilitacyjnego przedstawi
problemy i wyzwania dla Kościoła katolickiego we Francji w perspektywie zmian
społeczeństwa francuskiego w latach '60 i '70 minionego stulecia. Wyjaśni, w jaki sposób
Kościół francuski próbował zmierzyć się z wyzwaniami społecznymi w tym czasie i w jaki
sposób odcisnęły one swoje piętno również na Kościele. Na podstawie analizy źródeł wnioski
książki ustalają i opisują stosunek Pawła VI i episkopatu francuskiego do kryzysu wiary i zmian
kulturowych dokonujących się we Francji w okresie apogeum przewrotu kulturowego i
społecznego. Jednym z zaskakujących wniosków jest wyjaśnienie, że mimo wielu negatywnych
opinii dotyczących tych przemian, papież i episkopat nie zdystansowali się od nich, ale szukali
sposobów porozumienia ze społeczeństwem podlegającym tym zmianom i znalezienia takich
form ewangelizacyjnych, które byłyby dostosowane do nowej rzeczywistości. Wnioski książki
wynikające z przeprowadzonych badań są ważne nie tylko dla pastoralnych działań we Francji,
ale mogą być też w wielu punktach pomocą dla Kościoła w Polsce.
Konferencję i prezentację książki zakończy dyskusja panelowa na temat aktualnych
kryzysów i wyzwań Kościoła we Francji, w Polsce i w Afryce. Propozycja dyskusji
wokół kryzysów również w Afryce wynika z doświadczenia głównego gościa wydarzenia, ks.
abpa Gérarda DEFOIS. Był on wykładowcą teologii i socjologii w Abidjan, stolicy
ekonomicznej Wybrzeża Kości Słoniowej. Do dzisiaj służy swoim doświadczeniem i głosem
doradczym Kościołowi w Afryce. Jest wciąż oddanym jego przyjacielem.

