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OD REDAKCJI

Bieżący zeszyt Studia Theologica Varsoviensia przynosi ar
tykuły i materiały prezentowane w dniach 17—19 czerwca 
1989 r. na Sympozjum naukowym zorganizowanym z okazji 
jubileuszu ks. prof. dra hab. Stanisława Olejnika, profesora 
teologii moralnej na Wydziale Teologicznym ATK.

Ks. prof. Stanisław Olejnik rozpoczął pracę naukową w ro
ku 1951 jako adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Warszawskiego. Od 1954 roku do tej pory pracuje na Wydzia
le Teologicznym ATK uzyskując tu  kolejne tytuły i stano
wiska naukowe aż po profesurę zwyczajną. Jest Kierownikiem 
Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej i kuratorem kierun
ku Teologii Moralnej i kierunku Teologii Duchowości. Przez 
dwie kadencje zajmował stanowisko prodziekana, a przez jed
ną kadencję — dziekana Wydziału Teologicznego.

Homilia ks. bpa prof. Alfonsa Nossoła, wygłoszona w czasie 
liturgii eucharystycznej sprawowanej w dniu obchodów jubi
leuszu otwiera publikowane tu teksty. Sylwetce naukowej 
ks. prof. Olejnika poświęcony jest artykuł ks. prof. Jana Pry- 
szmonta, najpierw jego ucznia, później wieloletniego współ
pracownika. Także ks. Pryszmont opracował zamieszczony w 
dziale „Omówień i recenzji” spis publikacji naukowych Jubi
lata.

Pozostałe teksty, prezentowane na wspomnianym Sympo
zjum, należą bądź to do dziedziny teologii moralnej, bądź też 
do dziedziny teologii duchowości. Jedne z nich poświęcone są 
tematyce tak zasadniczej, jak np. charakter i ocena dzisiejszej
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teologii moralnej (pióra ks. prof. Bogusława Inlendera) czy 
wolności działania (ks. doc. Alojzego Marcola), inne egzegezie 
tekstów biblijnych o niewątpliwym znaczeniu dla teologii mo
ralnej (artykuły ks. bpa prof. Henryka Muszyńskiego i ks. 
prof. Jana Łacha), jeszcze inne — różnym szczegółowym za
gadnieniom moralności lub duchowości chrześcijańskiej.

Otrzymujemy zatem względnie szeroką panoramę prac po
zwalającą nam zorientować się w zainteresowaniach teologów 
polskich oddanych pracy w obu tych dziedzinach. Zwłaszcza, 
że autorami publikowanych tekstów są nie tylko pracownicy 
naukowi Akademii Teologii Katolickiej.

Niestety, nie- wszystkie wypowiedzi jubileuszowego Sympo
zjum mogły tu zostać opublikowane. Niektóre znajdą swe 
miejsce w następnym zeszycie Studiów, także jednak nie 
wszystkie. Powodem jest znaczne ograniczenie objętości na
szego pisma zdecydowane pnzez adimkiiistrację wydawnictw 
ATK ze względów finansowych. Przepraszamy za to ze swej 
strony zarówno Autorów — Uczestników Sympozjum, jak 
i ks. prof. S. Olejnika. Przyłączamy się także do wszystkich 
życzeń składanych Mu z okazji jubileuszu 40-lecia Jego pracy 
naukowej.


