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OD REDAKCJI

W bieżącym zeszycie „Studia Theologica V arsaviensia” pu 
blikujem y m ateriały  z dwu sympozjów naukowych, jakie w II 
sem estrze roku ak. 1990/91 odbyły się w Akademii Teologii 
Katolickiej. Pierwsze z nich poświęcone było „Nuncjuszowi 
i nuncjaturze w  Kościele Rzym skim ” (26 lutego), a w y
głoszone na nim  refera ty  dotyczyły różnych problemów: cha
rak te ru  i funkcji „wysłanników Kościoła” w czasach nowo- 
testam entalnych (ks. J . W arzecha), pierwszych — w X wie
ku — kontaktów  Polski ze Stolicą Apostolską, zaświadczonych 
dokum entem  Mieszka I Dagome iudex  (ks. M. Banaszak), ge
nezy kształtow ania się stałej nuncjatu ry  w Polsce w  epoce 
Zygm unta A ugusta (ks. J. Mandziuk), wreszcie wydarzeń, k tó
re  m iały miejsce już w naszym stuleciu, składających się na 
problem  stosunków między W atykanem  a Polską w okresie 
II wojny światowej (ks. F. Stopniak). A rtykuły  te poprzedza
m y przemówieniem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, ks. 
A rcybiskupa J. Kowalczyka, wygłoszonym na Mszy św. odpra
wionej z okazji Sympozjum. Drugie z wym ienionych sympo
zjów odbyło się dla upam iętnienia 100-lecia encykliki papieża 
Leona XIII Rerum  novarum  (15 maja). Po tekście homilii 
ks. Biskupa D. Zimonia, wygłoszonej na Mszy św. poprzedza
jącej Sym pozjum  oraz po W prowadzeniu ks. H. Jurosa d ru 
kujem y artyku ł ks. A. Zuberbiera na tem at teologicznego w y
m iaru Encykliki, refleksje ks. P. Jareckiego nad re lek tu rą  tego 
dokum entu, wreszcie rozpraw ę ks. H. Jurosa poświęconą ak
tualnym  problemom metodologicznym katolickiej nauki spo-
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łecznej. Pełną listę tytułów  referatów  wygłoszonych na obu 
sym pozjach znajdzie Czytelnik w „Kronice W ydziałów”.

Oprócz w ym ienionych tekstów publikujem y w niniejszym  
zeszycie „Studia Theologica V arsaviensia” jeszcze dwie roz
praw y: ks. J. Doré o głównych kierunkach rozwoju teologii 
francuskiej po Soborze W atykańskim  II, oraz ks. A. Marcola, 
poświęconą złożonym i niejednolicie dziś in terpretow anym  pro
blemom sakram entalnej absolucji generalnej.

O tw ierający dział „M ateriały i spraw ozdania” tek st ks. A. 
Zuberbiera odsłania interesującą kartkę  z dziejów teologii pol
skiej, jaką stanowią jej powiązania z Fryburgiem . Następnie 
ks. J. Grzywaczewski kontynuuje swą analizę m yśli K lem en
sa Aleksandryjskiego, tym  razem  zgłębiając problem  roli Sło
w a Bożego w kontem placyjnym  obcowaniu z Bogiem (por. po
przednie zeszyty naszego półrocznika). Na szczególną uwagę 
zasługuje wreszcie praca, k tórej autorem  jest nieżyjący już 
ks. M. Stefanowski, były archiw ariusz K urii M etropolitalnej 
W arszawskiej. Jest to sporządzona na podstawie m ateriałów  
źródłowych sprzed 1939 roku, które spłonęły podczas Pow sta
nia, historia wszystkich kościołów Archidiecezji W arszawskiej. 
M ateriały  te, pozostające dotychczas w rękopisie, przygotował 
do druku ks. W. Wojdecki.

Pragniem y też zwrócić uwagę Czytelnika na nadesłaną nam  
przez ks. A. Buczela recenzję książki M. B. Pecyny SJC, po
święconej osobie i działalności błogosławionego Jerzego M atu- 
lewicza.


