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OD REDAKCJI

Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości 
bez przebaczenia. Te słowa Jana Pawła II wypowiedziane 
1 stycznia 2002 roku są aktualne również dzisiaj, szczególnie 
w obliczu aktualnych konfliktów zbrojnych. Można postawić 
pytanie o to, czego zabrakło współczesnemu światu: sprawie
dliwości czy przebaczenia? Można pytać o rolę instytucji mię
dzynarodowych, o koncepcje filozoficzne, teologiczne, wresz
cie o to, czy we współczesnym świecie jest jeszcze miejsce na 
osobę i jej godność? Te pytania domagają się odpowiedzi. Jed
nym z głosów w sercu ludzkiego dramatu jest Jan Pawel II. 
W tym roku minie 25 lat Jego posługi na Stolicy Piotrowej. Ja
kie były te lata, czego nas nauczyły, jaka jest recepcja naucza
nia tego niezwykłego Pontyfikatu? Te właśnie myśli zainspiro
wały Redakcję do próby postawienia pytania o rolę filozofii 
prawa w kontekście szczególnego zagrożenia godności osoby. 
Okazją ku temu stało się wydanie książki kardynała Zenona 
Grocholewskiego La filosofia del diritto di Giovanni Paolo II  
(Jarosław A. S o b k o w i a k ) .

Partię artykułów otwiera studium na temat neoplatońskich źró
deł problemu pochodzenia Osób Boskich (ks. Tomasz S tęp i eń) .  
Autor ukazuje w nim zagrożenia, jakie teologii chrześcijańskiej 
przyniosło przyjęcie teorii Plotyna, a także drogę ewolucji tej my
śli filozoficznej, począwszy od pogańskiej koncepcji powstania 
świata do sposobu wyrażenia podstawowej prawdy wiary o jedno
ści Bożej substancji i troistości Osób. Kolejny artykuł wprowadza 
czytelnika w teologię Wielkiej Soboty w ujęciu Hansa Ursa von 
Balthasara (Magdalena Cybul ska) .  Pokazuje fundament, na 
którym ten teolog opiera swoją koncepcję nadziei powszechnego 
zbawienia. Współczesny feminizm lansowany przez m.in. popu



larne pisma kobiece a papieska koncepcja nowego feminizmu, to 
zagadnienie, które podjął autor kolejnego artykułu (ks. Ignacy 
B o k w a). Pokazując pułapkę, jaką niesie ze sobą feminizm, wska
zuje równocześnie na zadania, które stoją przed współczesną ma- 
riologią: ukazanie chrześcijańskiej wizji kobiety, która będzie 
przekonująca i zrozumiała dla współczesnej kobiety. Treść kolej
nego tekstu koncentruje się wokół odpowiedzialności chrześcijań
skiej na płaszczyźnie życia społecznego -  polityki, ekonomii i kul
tury, widzianej w świetle licznych dokumentów Kościoła (ks. An
drzej F. D z i u b a).

W części zawierającej materiały i sprawozdania na uwagę zasłu
guje tekst ks. Bogdana W. Ma t ys i aka ,  w którym dokonano anali
zy funkcjonowania nazwy „Betel” w tradycjach literackich Księgi 
Rodzaju. Niezwykle bogata historia katolicyzmu na Ukrainie (do 
upadku totalitaryzmu) znalazła swoje odzwierciedlenie w obszer
nym opracowaniu ks. Józefa Kr a s i ń sk i e go .  Część materiałów 
zamyka tekst ks. Jacka N e u m a n n a  dotyczący bardzo aktualnego 
problemu we współczesnej katechizacji, jakim jest właściwe wyko
rzystywanie środków audiowizualnych.

Blok recenzji otwierają trzy omówienia dokonane przez ks. Mar
ka S k i e r k o ws k i e g o .  Pierwsza książka stanowi egzegetyczną 
analizę procesu Jezusa. Druga dotyczy książki będącej próbą na
ukowego opisu i analizy religii pierwszych chrześcijan. Publikację 
tę autor recenzji uznał za dość niebezpieczną, co stara się wykazać 
w swoim omówieniu. Natomiast ostatnia z przedstawionych tu re
cenzji dotyczy książki na temat postaci Jezusa osadzonej w kon
tekście judaistycznym. Problematyka moralna znajduje swoje od
zwierciedlenie w recenzji pozycji, która dotyka zagadnienia moral
nego przesłania nowej ewangelizacji (ks. Paweł G ó r a l c z y k  
SAC). Kolejna recenzja dotyczy opublikowanej pracy doktorskiej 
ks. Sławomira Ropiaka, będącej teologiczną interpretacją hymnów 
polskojęzycznej Liturgii Godzin (ks. Krzysztof Fi l ipowicz) .  
W dalszej części omówień znajdujemy pozycję z zakresu historii 
Kościoła, a dokładniej -  historii Kościoła katolickiego na Śląsku 
(ks. Andrzej F. Dz iuba) .  Temat Śląska powraca w następnej 
omawianej pozycji, autorstwa ks. Józefa Budniaka, stanowiącej 
studium Jhistoryczno-pastoralne dotyczące ekumenizmu na przy
kładzie Śląska Cieszyńskiego (ks. Michał Cza jkowski ) .  Islam 
jest tematem kolejnej przywołanej w tym numerze książki, której
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autorem jest Eugeniusz Sakowicz (Wojciech Kluj  OMI). Partię 
recenzji wieńczy prezentacja Forum Teologicznego, będącego rocz
nikiem Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
(Michał Wojc i echowski ) .

Kolejny numer półrocznika zamyka Kronika Wydziału Teolo
gicznego (ks. Ryszard Czekalski ) .
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