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Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne XV (1982)

OD REDAKCJI

W tomie XV „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych" pragniemy
znów podkreślić pastoralną i historyczną linię naszego rocznika. W dziale Arty-
kułów pastoralny wątek zaznaczają szczególnie prace na temat formacji mini-
strantów, katechumenatu i duchowości misjonarza. Również w linii historycz-
nej tematyka duszpasterska zajmuje poczesne miejsce. Jest rzeczą zrozumiałą,
że Czytelnik ma prawo spodziewać się w tym dziale również specyficznego po-
traktowania tematu, a więc opracowań z historii Kościoła lokalnego, to jest hi-
storii Kościoła na Górnym Śląsku.

Pragniemy również zwrócić uwagę na korespondencję niektórych tematów
w dziale Artykułów oraz w dziale Materiałów i Sprawozdań. Zagadnienia pra-
cy i pielgrzymek mają być zapowiedzią dalszych prac redakcyjnych według tej
koncepcji. W dziale Materiałów pragniemy również kontynuować informację
o życiu naukowym Uczelni, w której nasza redakcja ma swoją siedzibę.

Świadomie więc i w tym tomie Studiów podtrzymujemy nasze zainteresowa-
nie dla teologii „oddolnej", związanej bezpośrednio z życiem religijnym robot-
ników, pielgrzymującego ludu, w jego pieśniach, popularnych czasopismach.

Cieszymy się również, że możemy zaprezentować nowych autorów. Oby ich
studia stały sie zachętą do dalszej pracy w dziedzinie.życia naszego Kościoła.

Tom XV „Śląskich Studiów Historyczno-Teojogicznych" za rok 1982 pow-
stał w ostatecznym kształcie na początku roku 1984. Uważny Czytelnik z łatwo-
ścią dostrzeże jakby „niezgodność" czasu wydania tomu z datą napisania nie-
których artykułów. Złożyły się na to dwie przyczyny. Nie tylko opóźnienia,
niemal „oczywiste" w naszych czasach, ale również pewne plany redakcyjne
wykraczające poza opracowanie jednego tomu. Otóż, zamierzamy następny
tom, za rok 1983, poświęcić szczególnemu tematowi, a mianowicie pielgrzymce
Ojca świętego Jana Pawła II w naszej diecezji. Część materiałów dostarczo-
nych nam przez autorów rozdzieliliśmy zatem na tom XV, ten, który Czytelnik
ma przed sobą, oraz na tom XVII za rok 1984 tak, aby zachować inny profil
tego jakby specjalnego tomu, bo poświęconego tak doniosłemu wydarzeniu.
Tym razem pragniemy nasze opóźnienia wykorzystać pozytywnie, dla głębszej
refleksji teologicznej i duszpasterskiej nad znaczeniem tej wyjątkowej pielg-
rzymki w naszej diecezji.


