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OD REDAKCJI

Bieżący zeszyt „Studia Theologica Varsaviensia” ma, podobnie jak
poprzedni, charakter wielotematyczny. Otwiera go studium ks. Tomasza
Stępnia na temat klasycznej trudności koncepcji hierarchii kościelnej
Pseudo-Dionizego: dlaczego trzy sakramenty umieszczono w niej ponad
stopniami święceń? Następne trzy artykuły dotyczą tematyki biblijnej: ter
minów Gog i Magog z Księgi Ezechiela (ks. Ryszard R um ianek) oraz
antropologii biblijnej Nowego Testamentu, a mianowicie jego poglądu na
stan człowieka przed przyjściem Chrystusa (ks. Wojciech M isztal) i poję
cia „człowiek” w Apokalipsie św. Jana (Bogusław W idła). Artykuły pozos
tałe podejmują współczesne zagadnienia teologiczno-moralne, filozoficzne i
praktyczne. O. Paweł Placyd O górek OCD pisze o wnioskach teologicznomoralnych z encykliki Humanae Vitae, ks. Andrzej Jans MIC o podstawach
metafizycznych w personalizmie amerykańskim, a ks. Antoni Lew ek o
mass-mediach w ewangelizacji.
W dziale materiałów i sprawozdań znalazło się zestawienie podstawowej
bibliografii do studiów biblijnych (M. W ojciechow ski). Teologię dog
matyczną reprezentuje nowy przekład Syllabusa P iusa IX (M. W ojcie
c h o w sk i) i omówienie mariologii Brunona F o rte (G. B a rto sik
OFMConv). Kwestii praktyczno-moralnych dotyka zestawienie prawodaw
stwa europejskiego na temat embrionów ludzkich (P. M orciniec) oraz
obszerne historyczne przedstawienie walki Kościoła katolickiego z alko
holizmem w Polsce (ks. J. K rasiński). Liturgikę reprezentuje refleksja nad
rytem z mszału zairskiego (B. N adolski).
Recenzenci zajęli się tematyką biblijną (ks. M. C zajkow ski o nowym
tomie ATKowskiego wprowadzenia do Pisma Świętego, ks. J. Z ałęski o
dwóch pracach dotyczących chrystologii NT), dogmatyczną (J. Salij OP o
habilitacji ks. I. Bokw y na temat Balthasara; ks. I. Bokw a o nowym wyda
niu Słownika Teologicznego i książce ks. J. K rasiń sk ieg o o Urzędzie
Nauczycielskim Kościoła), a także liturgiczną (ks. J. D ecyk o obrzędach
pogrzebu i o studium Bogarodzicy) i misyjną (J. G ajda o misjach w
Zambii).
Zeszyt zamyka rubryka stała w postaci Kroniki Wydziału Teologicznego
za ostatni semestr, którą opracował ks. J. D ecyk.

