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WPROWADZENIE

Niedługo po odejściu Jana Pawła II do domu Ojca środowisko pol-

skich teologów fundamentalnych zdecydowało o podjęciu wspólnej re-

fl eksji nad najważniejszymi elementami Jego nauczania. Jej owocem jest

właśnie ta publikacja, którą – w imieniu środowiska – mieliśmy zaszczyt 

zredagować.

U podstaw książki Jana Pawła II inspiracje chrystologiczne znajduje

się troska o realizację głównego celu teologii fundamentalnej, jakim jest

uzasadnianie wiarygodności chrześcijaństwa. Właśnie ta troska skłoni-

ła polskich teologów fundamentalnych do tego, by za Janem Pawłem II 

zgłębiać przede wszystkim tajemnicę Jezusa Chrystusa oraz coraz pełniej 

ukazywać Go współczesnemu człowiekowi.

Realizacji tego zadania podjęli się czołowi polscy teologowie funda-

mentalni: Ks. kard. prof. dr hab. Stanisław Nagy, Ks. prof. dr hab. Jerzy 

Cuda, Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek, 

Ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, Ks. prof. dr hab. Marian Ruse-

cki, Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, Ks. prof. dr hab. Tomasz Wę-

cławski, do których dołączyli teologowie młodszego pokolenia: Dr Mał-

gorzata Grzenia, Dr Katarzyna Parzych, Ks. dr Grzegorz Dziewulski,

Dr Marek Kita i Ks. dr Roman Słupek. W imieniu całego środowiska

gorąco dziękujemy im za przygotowanie artykułów, które znajdują się w ni-

niejszej książce. 

Opracowania te są pogłębieniem oraz wiązaniem ze sobą różnych

zagadnień, tworzących oryginalną chrystologię Jana Pawła II. Chrysto-

logię tę wyróżniają: synteza antropocentryzmu z teocentryzmem; diag-



JANA PAWŁA II INSPIRACJE CHRYSTOLOGICZNE

noza współczesnej kondycji człowieka i kultury, dokonywana niejako 

oczyma i sercem Chrystusa; uniwersalizm Jego paschalnego misterium; 

dostrzeganie obecności Chrystusa w religiach pozachrześcijańskich – 

co pozwalało Janowi Pawłowi II widzieć ich prawdziwe i zbawcze ele-

menty, a tym samym uzasadniać jedyność pośrednictwa Jezusa Chry-

stusa w Bożym planie zbawienia; ontyczne i dynamiczne podobieństwo 

Kościoła do Chrystusa. 

Na czym polegają, patrząc także od strony podmiotowej, inspiracje 

chrystologiczne Jana Pawła II, odczytywane przez polskich teologów? 

Z całą pewnością można powiedzieć, że na zagłębianiu się i tkwieniu ca-

łym sobą w misterium Jezusa Chrystusa jako pierwszego i najważniej-

szego Świadka wiarygodności chrześcijaństwa, na traktowaniu Go jako 

źródło i szczyt teologii, w którym tkwią wszystkie argumenty na rzecz 

wiarygodności chrześcijaństwa – zarówno te już dobrze znane, jak i te 

nowe, dopiero uwypuklone. 

Jan Paweł II w sposób oryginalny wydobywał je z misterium Jezusa 

Chrystusa, szkicował swym nauczaniem i życiem – życiem wiernego świad-

ka Chrystusowego Krzyża i Zmartwychwstania, świadka trwającego w nie-

przerwanym spotkaniu z Tym, w którym jest cała Pełnia. 

Z pewnością dokonanie całościowego bilansu pontyfi katu Papieża

Polaka nie jest możliwe. Podobnie tom ten nie obejmuje wszystkich chry-

stologicznych inspiracji obecnych w nauczaniu Jana Pawła II. Mamy jed-

nak nadzieję, że te zaprezentowane w niniejszej publikacji będą stanowić 

skuteczną pomoc w poszukiwaniu nowych.
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