


Słowo wstępne przełożonego 
Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

Jubileusz 100-lecia Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadze
nia Najświętszego Odkupiciela w Polsce wzywa nas, byśmy z odnowioną 
wdzięcznością wspominali całą bogatą przeszłość Warszawskiej Prowincji 
Redemptorystów. Nie jest możliwym, aby zmierzyć działanie Bożej łaski, 
która w przeciągu tego długiego okresu formowała sumienia prawdziwie 
ogromnej rzeszy niezmordowanych piewców obfitego odkupienia. Dogłębne 
spojrzenie na bogatą historię WSD Redemptorystów pozwala nam jednak 
prawdziwie dotknąć miłosiernej obecności Boga w całej tej historii. Jubile
usz ten wzywa nas wszakże nie tylko do wspominania minionej historii, ale 
również zaprasza do tego, abyśmy z nie mniejszym entuzjazmem angażowali 
się w wyzwania naszej teraźniejszości i ufnie, z odnowioną odwagą, otworzyli 
się na nadchodzącą przyszłość, stając się jej rzeczywistymi protagonistami.

Redemptoryści, ubogaceni darami Ducha Świętego, w różnoraki sposób 
głoszą na całym świecie Dobrą Nowinę o integralnym zbawieniu człowieka. 
Za wzorem swego Założyciela, św. Alfonsa Liguori, pragną twórczo i konkret
nie świadczyć o odkupieniu, nie tylko poprzez słowo przepowiadane, ale 
i słowem pisanym, a przez to być sługami docierania zbawczej prawdy do 
każdego ludzkiego głodu sensu i pragnienia zbawienia. Naszym wspólnym 
powołaniem jest być odpowiedzialnym za skuteczne przybliżenie opusz
czonym braciom Bożej prawdy, która jest zbawczą mocą dla każdego, kto 
jej szczerze szuka. Innymi słowy, mamy z pokorą i miłością podprowadzać 
człowieka, w jego niepowtarzalnej indywidualności i w jego wspólnotowym 
wymiarze, do Chrystusa, żywego Słowa i świadka Bożej Prawdy o zbawieniu.

W  tym duchu z niekłamaną radością witam pierwszy numer naukowego 
pisma Warszawskiej Prowincji Seminarium Duchownego Redemptorystów, 
ukazujący się pod nazwą „Studia Redemptorystowskie”. Pomysł ten tym 
bardziej zasługuje na uznanie, że został zaproponowany i podjęty do realizacji



przez Komisję Przygotowawczą obchodów jubileuszowego roku 100-lecia 
istnienia WSD naszej Prowincji, stając się tym samym nieocenionym kamie
niem milowym „między dawnymi i nowymi laty” .

Ufam, że dzieło to stanie się nie tylko dla redemptorystów płaszczyzną 
wspólnego spotykania się w szczerości i dzielenia się owocami autentyczne
go poszukiwania prawdy ze świadomością, że „każda odkryta prawda jest 
zawsze tylko etapem drogi ku owej pełnej prawdzie, która zostanie ukazana 
w ostatecznym objawieniu Bożym” (Jan Paweł II, Fides et Ratio, nr 2).

Niech Matka Odkupiciela, przyzywana często przez naszego Założyciela 
jako Stolica Mądrości, prowadzi po bezpiecznych drogach tych, którzy 
umiłowali mądrość, i pomoże dotrzeć do celu każdej prawdziwej wiedzy, ja
kim jest ostatecznie prawda o Bogu wcielonym dla zbawienia rodziny ludzkiej.

Dziękuję z całego serca za wiarę w to dzieło i za wszelki włożony trud 
zespołowi redakcyjnemu „Studiów” i wszystkim obecnym i przyszłym auto
rom. Gratulując wydania pierwszego tomu, zachęcam wszystkich, a zwłaszcza 
profesorów i studentów WSD Redemptorystów oraz wszystkich przyjaciół 
rodziny redemptorystowskiej, do niestrudzonego współtworzenia następnych 
numerów, kronik tej chlubnej tradycji, której świadkami byliśmy i która na 
naszych oczach będzie się tworzyć.

Niech Chrystus Pan wspomaga każde dobre dzieło podejmowane dla 
przybliżania ludziom Jego obfitego odkupienia.
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