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OD REDAKCJI 

„COLLECTANEA THEOLOGICA”

Na początku lutego br. ukaże się zeszyt kwartalnika „ C o l e c t a n e a  
T h e o l o g i c a ” za rok 1966. Kwartalnik ten jest najstarszym polskim  
czasopismem teologicznym, które wychodzi od r. 1920 (do r. 1930 no
siło tytuł „Przegląd Teologiczny”), a od r. 1925 stanowi organ Polskiego 
Towarzystwa Teologicznego. Współpracę z pismem zapewnili obecnie 
przedstawiciele wszystkich polskich ośrodków teologicznych. Aktualny 
zespół redakcyjny stawia sobie jako cel przybliżenie polskim czytelni
kom współczesnej problematyki nauk teologicznych, ze szczególnym  
uwzględnieniem zagadnień występujących w  dokumentach II Soboru 
Watykańskiego.

Najnowszy numer „ C o l l e c t a n e a  T h e o l o g i c a ” otwiera słowo 
wstępne pióra ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz wypowiedzi uczest
ników II soboru Watykańskiego. Ks. arcbp K. Wojtyła omawia na pod
stawie osobistych doświadczeń pracę teologów podczas Soboru. Ks. bp 
M. Klepacz zajmuje się niektórymi problemami Konstytucji pastoralnej. 
S. Świeżawski jako audytor świecki dzieli się swymi spotrzeżeniami na 
temat Soboru. Następnie zagadnieniom soborowym poświęcone są ko
lejne artykuły: omówienie Konstytucji o Kościele (ks. W. Granat), pre
zentacja Konstytucji o Bożym Objawieniu (ks. H. Bogacki), nauki So
boru o Mistycznym Ciele Chrystusa (ks. T. Gogolewski). Z nauczaniem  
Soboru wiążą się również artykuły na temat prawdy Pisma św. (ks. A. 
Cholewiński), postawy teologii wobec ekumenizmu (ks. A. Zuberbier) 
oraz stosunki natury do łaski z punktu widzenia teologiczno-pastoral- 
nego (ks. F. Blachnicki). Pismo interesuje się także problemami naszego 
kraju, czego wyrazem jest artykuł poświęcony obrazowi N. M. P. Ła
skawej w  Płochocinie i dziejom jego kultu (ks. J. St. Pasierb) oraz 
obszerne przedstawienie powojennego dorobku nauk apologetycznych 
w Polsce (ks. E. Wilemski). Numer dopełniają komunikaty i recenzje.

Zgłoszenia prenumeraty można kierować na adres Redakcji (War
szawa 45, ul. Gwiaździsta 81) lub dokonując wpłaty (cena 80 zł) bezpo
średnio na konto: R edakcja kw artaln ika „C ollectanea T heologica”, PKO  
W arszaw a, 90-14-640545.

Redakcja prosi o dokonywanie wpłat na prenumeratę, co pomoże do 
uniknięcia szeregu trudności finansowych i wydawniczych.


