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Ks. T R SDS

Wybrana bibliografi a Salwatorianów polskich 

za rok 

Poniższe niekompletne zestawienie publikacji naukowych członków Pol-

skiej Prowincji Salwatorianów powstało dzięki nadesłanym informacjom od 

autorów. Celem tak przygotowanej bibliografi i jest ukazanie aktualnych zain-

teresowań, pracy naukowej oraz tematów i miejsc publikacji z różnych dzie-

dzin.

W wykazie zostały zamieszczone książki, artykuły i recenzje, które uka-

zały się drukiem w roku , bez uwzględnienia wcześniejszego dorobku 

naukowego ich autorów i z pominięciem publikacji o charakterze wyłącznie 

popularnonaukowym.

Redakcja SSP dziękuje autorom za udostępnione informacje i równocześ-

nie zaprasza do dalszej współpracy, zamierzając w przyszłości przygotowywać 

podobne roczne zestawienia.

Ks. prof. dr hab. C C SDS, (Warszawa)

Artykuły:
. Duszpasterskie ośrodki pomocy rodzinom w Europie i w Polsce, w: Pomoc rodzinie 

dysfunkcyjnej, red. B. Kałdon, Sandomierz-Stalowa Wola , s. -.

. Czym jest ruch New Age?, „Problemy Alkoholizmu”  nr , s. IV-V.

. Poradnictwo religijne w duszpasterstwie, w: Podstawowe zagadnienia psychologii reli-
gii, red. S. Głaz, Kraków , s. -.

. Psychologiczno-pastoralne aspekty małżeństwa i rodziny. XXXVIII Sympozjum Sekcji 
Psychologii. Łódź - IX , „Problemy Alkoholizmu”  nr , s. -.

. Tytoń albo zdrowie, IX Ogólnopolska konferencja naukowa im. Prof. Fr. Venuleta. 
Płock - XI , „Problemy Alkoholizmu”  nr , s. -.

. Th e Person of Father Jordan. A Psychological Study in to the Light of his 
„Spiritual Diary”, „Postulation Salvatorian Press”  nr , s. -.
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. Uzależnienie od środków psychotropowych deformacją obrazu Boga w czło-
wieku, w: Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji, red. J. Czabała, 

E. Zasępa, Warszawa , s. -.

Ks. dr B G SDS, (Bagno k. Wrocławia)

Książki:
. Antologia modlitw maryjnych Jana Pawła II, Kraków .

Artykuły:
. Zdumienie jako klucz interpretacyjny nauczania Jana Pawła II, „Materiały Homile-

tyczne”  nr , s. -.

. Jan Paweł II – prorok, świadek i sługa nadziei, „Materiały Homiletyczne”  nr 

, s. -.

. Nad Kongresem  (). Zamyślenia wstępne, „Via Consecrata” () nr , s. 

-.

. Nad Kongresem  (). Świat do którego jesteśmy posłani i który stawia nam pytania, 

„Via Consecrata” () nr -, s. -.

. Odpoczynek w procesie formacji, w: Recreatio religiosa. Odpoczynek czy odnowa, red. 

K. Wójtowicz, Kraków , s. -.

. Duszpasterstwo w perspektywie świętości, w: Recepcja wskazań Soboru w życiu i dzia-
łaniu Kościoła w Polsce. Niektóre wyzwania  lat po Soborze Watykańskim II (-
), red. K. Półtorak, cz. , Szczecin , s. -.

. Wprowadzenie, w: Joseph Ratzinger/Benedykt XVI, W dzień Pięćdziesiątnicy, Kra-

ków , s. VII-XXXIII.

. Znak krzyża. Wędrówki przez rok kościelny z Benedyktem XVI (), „Via Consecrata” 

() nr , s. -.

. Maryja i różaniec. Wędrówki przez rok kościelny z Benedyktem XVI (), „Via Con-

secrata” () nr , s. -.

. Święci – przyjaciele Boga i towarzysze człowieka. Wędrówki przez rok kościelny 
z Benedyktem XVI (), „Via Consecrata” () nr , s. -.

. Adwentowe budzenie wewnętrznego wzroku. Wędrówki przez rok kościelny z Bene-
dyktem XVI (), „Via Consecrata” () nr , s. -.
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Ks. mgr lic. J F SDS, (Lublin)

Artykuły:
. Wykaz skrótów stosowanych w periodyku „Vox Patrum”, „Vox Patrum” () nr 

, s. -.

. Patrystyka w czasopismach  roku, „Vox Patrum” () nr , s. -.

. Indeks „Vox Patrum” ()-(), „Vox Patrum” () nr , s. -.

. Lucjusz z Adrianopolis, w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Ziemann, t. XI, Lublin 

, k. .

. Magnus z Trani, w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Ziemann, t. XI, Lublin , 

k. -.

. Maksym agnostyk, w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Ziemann, t. XI, Lublin , 

k. .

. Maksym I Cynik, w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Ziemann, t. XI, Lublin , 

k. .

. Maksym, bp Jerozolimy, w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Ziemann, t. XI, Lublin 

, k. .

. Maria Egipcjanka, w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Ziemann, t. XI, Lublin , 

k. -.

. Mariusz Wiktoryn, w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Ziemann, t. XI, Lublin 

, k. -.

. Martyriusz (Sahdona), w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Ziemann, t. XI, Lublin 

, k. -.

. Martyriusz z Antiochii, w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Ziemann, t. XI, Lublin 

, k. .

. Czerpał z mądrości Ojców. Sprawozdanie z ogólnopolskiego sympozjum patrystycz-
nego „Jan Paweł II a antyk chrześcijański”, KUL, Lublin, - XI  (z: Beata 

Pawłowska), „Ethos” () nr , s. -.

Ks. prof. dr hab. Z H SDS, (Lublin)

Artykuły:
. Restrykcjonizm – ekspansjonizm: Spór o wartości poznawcze i pozapoznawcze w nauce, 

„Summarium” () nr , s. -.

. Mehlberg Henryk, w: Powszechna Encyklopedia Filozofi i, red. A. Maryniarczyk, t. , 

Lublin , s. -.

. Metodologia nauk, w: Powszechna Encyklopedia Filozofi i, red. A. Maryniarczyk, t. , 

Lublin , s. -.

. Operacjonizm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofi i, red. A. Maryniarczyk, t. , 

Lublin , s. -.
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. Między fi lozofi ą przyrody a fi lozofi ą nauki. Zarys autobiogramu: studia, badania, 
dydaktyka, praca organizacyjna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła 
II, „Roczniki Filozofi czne” () nr , s. -.

. Bibliografi a prac prof. dra hab. Zygmunta Hajduka, „Roczniki Filozofi czne” () 

nr , s. -.

Recenzje:
. J. Rodzeń, Czy sukcesy nauki są cudem? Studium fi lozofi czno-metodologiczne argumen-

tacji z sukcesu nauki na rzecz realizmu naukowego. Kraków-Tarnów , ss. , 

„Roczniki Filozofi czne” () nr , s. -.

Ks. prof. PWT dr hab. A K SDS, (Trzebnica)

Artykuły:
. Dekret Stolicy Apostolskiej z dnia  lipca  r. i jego znaczenie dla Kościoła w Polsce, 

w: Między Lwowem a Wrocławiem. Księga Jubileuszowa Profesora Krystyna Matwi-
jowskiego, red. B. Rok, J. Maroń, Toruń , s. -.

. Schwester Maria Dulcissima (Helene) Hoff mann (-), w: Schlesische Kirche in 
Lebensbildern, red. M. Hirschfeld, J. Gröger, W. Marschall, t. , Münster , 

s. -.

. Josef Wilpert (-), w: Schlesische Kirche in Lebensbildern, red. M. Hirschfeld, 

J. Gröger, W. Marschall, t. , Münster , s. -.

. Jadwiga i Czesław – święci Śląska, w: Błogosławiony Czesław – Patron Wrocławia. 
Średniowiecze i czasy nowożytne, red. M. Derwich, t. , Wrocław-Warszawa , 

s. -.

. W -lecie po ukazaniu się Orędzia Pojednania, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 

() nr , s. -. 
. Niebezpieczeństwo roztrwonienia dziedzictwa religijnego, w: Pamięć i dziedzictwo 

metropolii wrocławskiej, red. J. Pater, Wrocław , s. -.

. Dorobek ewangelizacji fundamentem nadziei, w: Pamięć i dziedzictwo metropolii wrocław-
skiej, red. J. Pater, Wrocław , s. -.

. Bochenek Wawrzyniec Kazimierz (-) salwatorianin, popularyzator teologii, w: 

Słownik Polskich Teologów Katolickich -, red. J. Mandziuk, t. , Warszawa 

, s. -.

. Bzowski Melchior Józef (-) salwatorianin, historyk, w: Słownik Polskich Teo-
logów Katolickich -, red. J. Mandziuk, t. , Warszawa , s. -.

. Drozd Jan Gerard (-) salwatorianin, biblista (z: Józef Mandziuk), w: Słow-
nik Polskich Teologów Katolickich -, red. J. Mandziuk, t. , Warszawa 

, s. -.

. Kłaput Seweryn Franciszek (-) salwatorianin, kanonista, w: Słownik Polskich 
Teologów Katolickich -, red. J. Mandziuk, t. , Warszawa , s. .
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. Prekurat Robert Stefan (-), salwatorianin, popularyzator teologii, w: Słownik 
Polskich Teologów Katolickich -, red. J. Mandziuk, t. , Warszawa , 

s. .

. Sznajder Antoni Włodzimierz (-) salwatorianin, historyk zgromadzenia, w: 

Słownik Polskich Teologów Katolickich -, red. J. Mandziuk, t. , Warszawa 

, s. -.

Recenzje:
. Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende 

des . Jahrhunderts, red. Erwin Gatz, t. V-VII, Freiburg-Basel-Wien -, 

„Wrocławski Przegląd Teologiczny” () nr , s. -.

Ks. dr R M SDS, (Oborniki Śląskie)

Recenzje:
. I. Dec, Siejba słowa. Jezu ufam Tobie. Homilie o Miłosierdziu Bożym, Wrocław , 

„Ateneum Kapłańskie” () z. , s. -.

Ks. dr J M SDS, (Rzym)

Artykuły:
. Filozof wobec dziejów, w: Granice, red. R. Spaemann, Warszawa , s. VII-XI.

. Jazz i duchowość, „Ethos” () nr -, s. -.

. Źródła fi lozofi i Karola Wojtyły, „Ethos” () nr , s. -.

. Błąd naturalistyczny, w: Powszechna Encyklopedia Filozofi i, red. A. Maryniarczyk, 

t. , Lublin , s. -.

. Il cristianesimo: avvelenamento dell’eros?, w: La Via dell’Amore, red. L. Melina, C. A. 

Anderson, Roma , s. -.

. El cristianismo: ¿envenenamiento del eros?, w: La vía del amor, red. L. Melina, C. A. 

Anderson, Burgos , s. -.

. Has Christianity Poisoned Eros?, w: Th e Way of Love. Refl ections on Pope Benedict 
XVI’s Encyclical „Deus Caritas Est”, red. L. Melina, C. A. Anderson, San Francisco 

, s. -.

. Zagadnienie osoby – przegląd stanowisk (z: Romuald Jakub Weksler-Waszkinel), 

w: Stefan Swieżawski. Osoba i dzieło, red. J. Czerkawski, P. Gut, Lublin , s. 

-.
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Ks. dr H O SDS, (Viernheim-Niemcy)

Artykuły:
. Pneumatologia Ezechielowej wizji ożywienia kości (Ez ,-), „Studia Diecezji Ra-

domskiej” (), s. -.

. Biblijne tło Listu apostolskiego „Novo millenio ineunte”, w: Joannes Paulus II – in 
memoriam. Księga Pamiątkowa Stowarzyszenia Biblistów Polskich ku czci Ojca  św. 
Jana Pawła II, red. W. Chrostowski, Warszawa , s. -.

. Ksiądz prałat prof. dr hab. Józef Homerski (-), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 

() z. , s. -.

Ks. dr M P SDS, (Wysoki Kościół k. Wrocławia)

Książki:
. Vita Documentata, w: Positio super vita, virtutibus et sanctitatis Servi Dei Francisci 

M. Jordan, red. S. Horn, M. Piela, Roma , ss.  (mps).

. Być salwatorianinem. Rekolekcje z o. Franciszkiem Jordanem, Kraków .

Ks. dr A S SDS, (Lublin)

Książki:
. Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym, red. A. Skorupa, Lublin 

.

Artykuły:
. Przełożony kościelny a sumienie podwładnego, w: Forum externum i forum internum 

w prawie kanonicznym, red. A. Skorupa, Lublin , s. -.

. Sakrament Eucharystii w życiu osób konsekrowanych, w: Eucharistia  fons vitae – 
współczesne problemy prawne, red. S. Tymosz, Lublin , s. -.

Ks. dr R S SDS, (Bagno k. Wrocławia)

Artykuły:
. Nauczanie Jana Pawła II o kolegialności w Kościele Chrystusowym, w: Jana Pawła 

II inspiracje chrystologiczne, red. K. Kaucha, J. Mastej, Lublin–Kielce–Kraków 

, s. -.

. Teologiczne przesłanki zastosowania myślenia komplementarnego w teologii, „Wroc-

ławski Przegląd Teologiczny” () nr , s. -.
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Ks. prof. dr hab. T S SDS, (Lublin)

Książki:
. Poszukujący czy poszukiwany? Rozważania rekolekcyjne, Lublin .

Artykuły:
. Świadectwo o ostatnich chwilach życia Ojca Świętego Jana Pawła II, „Summarium” 

() nr , s. -.

. Czego etyka nie powinna zapomnieć fi lozofowi znad Garonny?, w: Scire Deum. Księga 
pamiątkowa wydana z okazji -lecia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 
dedykowana jej pierwszemu rektorowi Jego Eminencji Kardynałowi Marianowi Ja-
worskiemu, red. S. Koperek, W. Zuziak, Kraków , s. -.

. Für eine logisch kohärente und ethisch eindeutige Prozedur der Rechtsetzung im Bereich 
des Schutzes menschlichen Lebens, w: Der Wahrheit verpfl ichtet. Festschrift für Em. 
Diözesanbischof Prof. Dr. Kurt Krenn zum . Geburtstag, red. J. Kreiml i inni, 

Graz , s. -.

. Dziękuję ci, Komendancie, „Ethos” () nr , s. -.

. Normatywna moc prawdy, czyli: Być sobą to przekraczać siebie. W nawiązaniu do 
Karola Wojtyły etyki jako antropologii normatywnej, „Ethos” () nr , s. 

-.

Ks. mgr lic. P S SDS, (Kraków)

Artykuły:
. Przejście profesa ślubów wieczystych z własnego do innego instytutu zakonnego. Proce-

dura kanoniczna, „Roczniki Nauk Prawnych” () nr , s. -.

Ks. dr P Ś SDS, (Lublin)

Artykuły:
. Ewangelia, nauka i etyka o godności ludzkiego życia. Sprawozdanie z międzynarodo-

wego kongresu „Lo splendore della vita: Vangelo, scienca ed etica”, Papieski Uniwer-
sytet Laterański, Rzym, - XI , „Ethos” () nr , s. -.
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Ks. dr K W SDS, (Kraków)

Książki:
. Pogłębić wiarę w Jezusa. Rekolekcje ze św. Łukaszem, Kraków .

Artykuły:
. Eucharystia w sercu codzienności. Lectio divina do Łk ,-, w: Eucharystia szkołą 

duchowości, red. J. Kupny, K. Lala, Katowice , s. -.

. Oratio. Od zgłębiania Słowa do modlitwy serca, w: Duchowość i modlitwa, red. 

K. Grzywocz, Opole , s. -.

. Kontemplacja Słowa w codzienności, „Pastores”  nr , s. -.

. Jezus w jaskini zbójców, „Pastores”  nr , s. -.

Ks. dr D Z SDS, (Bagno k. Wrocławia)

Artykuły:
Dogmatyka na ambonie. Sześciogłos (z: Jerzy Szymik i inni), w: Integralne kształcenie 

kaznodziei, red. W. Broński, Lublin , s. -.


