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OD R E D A K C JI
Trzon niniejszego numeru „Studiów” stanowią materiały z dwóch
sympozjów, jakie odbyły się wiosną 1995 roku w Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie. Pierwsze z nich zostało przeprowadzone
dnia 7 marca na temat: „Kolegialność w Kościele dzisiaj” . Ks. Józef
Krasiński wprowadził w tematykę kolegialności w Kościele, dając
erudycyjny szkic historyczny, obejmujący całość problematyki ze
szczególnym uwzględnieniem II Soboru Watykańskiego. O zasadzie
„sobornosti” jako istotnej kategorii eklezjologii prawosławnej mówił
Zdzisław Kijas OFMConv. Red. Zbigniew Nosowski przedstawił
problem kolegialności Kościoła wobec wyzwań współczesnej demo
kracji, a ks. Ignacy Bokwa zaprezentował istotne problemy dokume
ntu Kongregacji Doktryny Wiary, poświęconego Kościołowi jako
komunii. Całość dokumentacji sympozjum dopełnia sprawozdanie
ks. Zygmunta Pałczyńskiego, zawierające istotne myśli z dyskusji.
W dziale artykułów warto zwrócić uwagę na interesującą pracę ks.
Wacława Hryniewicza, który rozważa relację pomiędzy nadzieją
zbawienia dla wszystkich a dramatem ludzkiej wolności. Artykuł ten
był przewidziany w numerze 1/1993, jednak nie ukazał się. Czytel
nikom, a zwłaszcza Autorowi należą się przeprosiny, co Redakcja
niniejszym czyni. Dział artykułów zamyka opracowanie ks. Jana
Decyka, poświęcone problematyce zetknięcia czasu i wieczności
w modlitwach za zmarłych Mszału Pawła VI.
Sympozjum biblijne z dnia 4 kwietnia znalazło się w dziale
„Materiały i sprawozdania” . Było ono poświęcone dokumentowi
Papieskiej Komisji Biblijnej z roku 1993, ustanawiającemu normy
współczesnej interpretacji Biblii w Kościele. Ks. Jan Łach ukazał
sylwetkę ks. prof. Eugeniusza Dąbrowskiego jako interpretatora
Pisma Świętego. Ks. Julian Warzecha przedstawił dokument, a na-

4

O D R ED A K C JI

stępni referenci (ksks. Grzegorz Rafmski, Jerzy Chmiel, Stanisław
Mędala i Michał Czajkowski) przeanalizowali poszczególne roz
działy dokumentu. Tę część obecnego numeru studiów dopełniają
dwa opracowania: ks. Stanisława Kobielusa - o kategoriach estetycz
nych w nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego i ks. Andrzeja
Trojanowskiego - o polskim przekładzie książki Hansa Kiinga
„Nieomylny?” .
Wyjątkowo nie zamieszczamy w tym numerze żadnej recenzji czy
omówienia książki. Jest natomiast Kronika Wydziału Teologicz
nego, przygotowana przez ks. Ignacego Bokwę.

