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Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 

1969-1996, red. Ks. Janusz Królikowski, Kraków 2000, ss. 472. 

 

 

Na polskim rynku księgarskim ukazała się ogromnie ważna pozycja 

teologiczna zatytułowana: Od wiary do teologii. Dokumenty międzynaro-

dowej Komisji Teologicznej 1969-1996.  

Pozycja ta zawiera dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej, 

powołanej do istnienia przez Papieża Pawła VI w 1969 r. W skład Komisji 

wchodzi 30 teologów z całego świata. Komisja została powołana, by pomóc 

Papieżowi i Kongregacji Nauki Wiary w rozpatrywaniu ważnych kwestii 

teologicznych. Komisja miała „służyć odnowie klimatu życia Kościoła na 

doniosłym odcinku jego życia, jakim jest  funkcjonowanie dwóch ważnych 

ogniw tegoż życia. Są to mianowicie Urząd Nauczycielski Kościoła oraz 

praca teologów działających w tymże Kościele” (Wstęp, s. 5). 

Prace Komisji mają charakter typowo badawczy. Adresatem bezpośred-

nim przygotowanych dokumerntów jest Kongregacja Nauki Wiary. Komisja 

podjęłą szereg ważnych tematów, które skupiają się zasadniczo wokół 

chrsytologii i eklezjologii, zagadnień etycznych oraz problematyki małżeń-

skiej. 

W skład Komisji wchodzili najwybitniesi teolgowie z całego świata, jak 

Y. Congar, H. De Lubac, J. Ratzinger, H.U. Von Balthasar, L. Bouyer,  

J. Alfaro, W. Kasper, G. Cottier oraz  polscy teologowie: S. Olejnik,  

B. Irlender, I. Różycki, S. Nagy, A. Szostek, T. Węcławski. 

Wydanie w języku polskich tych dokumentów (wcześniej wydano je  

w Watykanie -1988, w Paryżu – 1988 i Madrycie 1998 r.) jest niezmiernie 

potrzebne, bowiem wprowadza nas wszystkich w centrum życia Kościoła  

i teologii. Daje solidne podstawy pod teologiczne spojrzenie na wiele waż-

nych kwestii. Jest ważnym narzędziem pracy teologicznej nad szczegóło-

wymi zagadnieniami, „udostępnia bowiem ich bogatą treść polskim teolo-
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gom, pozwalając im na pewno lepiej zapoznać się z samą Komisją, a przede 

wszystkim z poważnym dorobkiem jej dwudziestopięcioletniej działalności” 

(Wstęp, s. 10). 

 W książce zamieszczono następujące dokumenty przygotowane przez 

Komisję:  

Kapłaństwo katolickie (1970) 

Jedność wiary i pluralizm teologiczny (1972) 

Apostolskość Kościoła i sukcezja apostolska (1973) 

Moralność chrześcijańska i jej normy (1974) 

Urząd nauczycielski i teologia (1976) 

Postęp ludzki i zbawienie chrześcijańskie (1977) 

Doktryna katolicka o sakramencie małżeństwa (1977) 

Wybrane zagadnienia z chrystologii (1979) 

Teologia, chrystologia, antropologia (1981) 

Pojednanie i pokuta (1982) 

Godność i prawa osoby ludzkiej (1983) 

Wybrane zagadnienia z eklezjologii (1985) 

Świadomość, jaką Jezus miał o sobie samym i o swoim posłaniu (1985) 

Wiara i inkulturacja (1988) 

Interpretacja dogmatów (1988) 

Aktualne problemy eschatologii (1992) 

Teologia odkupienia (1995) 

Chrześcijaństwo i religie (1996) 

W większości dokumentów zastosowano podobną metodę - wychodząc 

od analizy aktualnej sytuacji (por. s. 303, 341), następnie przedstawiając 

naukę Biblii, Ojców Kościoła i nowych teorii teologicznych, dochodzi się 

do systematycznego, zgodnego z nauką Kościoła wykładu prezentowanego 

tematu. 

Zamieszczone w tym opracowaniu dokumenty maja bardzo duże 

znaczenie systematyzujące i porządkujące poglądy teologiczne na istotne 

tematy naszej wiary i moralności. Szczególnie cenne wydają się być opra-

cowania dogmatyczne: Urząd Nauczycielski i teologia, Wybrane zagadnie-

nia z chrystologii, Teologia, chrsytologia, antropologia, Wybrane zagadnie-

nia z eklezjologii, Świadomość, jaką Jezus miał o sobie samym i o swoim 

posłaniu, Interpretacja dogmatów, Aktualne problemy eschatologii, Teolo-

gia odkupienia, Chrześcijaństwo i religie. Teolog - dogmatyk znajdzie więc 

tutaj ogromną ilość materiałów dotyczących chrystologii, eklezjologii, 

eschatologii. 
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Jest to więc książka, która winna znaleźć się na biurku każdego studiują-

cego teologię, a nawet każdego duszpasterza. Książka ta ukazując głębię 

podstawowych tematów teologicznych, sprawia – na co wskazuje sam tytuł 

tego dzieła - że od wiary przechodzimy do teologii, wiara bowiem powinna 

szukać zrozumienia, łączyć się z dobrą teologią, pogłębiającą i porządkują-

cą, to w co wierzymy. 

 

Ks. Jerzy Buczek 
 

 

 

 

 


