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SŁOWO WSTĘPNE

Z szerokim gronem ludzi zainteresowanych życiem Kościoła i roz-

wojem teologii w Polsce pragnę podzielić się kilkoma napawającymi ra-

dością faktami.

W ostatnim czasie w naszym kraju zaczęły powstawać stowarzysze-

nia zrzeszające profesorów i wykładowców różnych dziedzin teologii. Od

7 marca 2005 r. istnieje Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Pol-

sce, posiadające zarówno akceptację kościelną, jak i osobowość prawną,

zgodnie z polskim ustawodawstwem państwowym. Zanim powstało sto-

warzyszenie teologowie fundamentalni byli zrzeszeni w ogólnopolskiej 

sekcji, działającej pod patronatem Komisji Nauki Wiary Konferencji Epi-

skopatu Polski. Celem Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Pol-

sce jest pogłębianie podstaw wiary i ukazywanie wiarygodności chrześci-

jaństwa w świecie współczesnym. Pragniemy go osiągać między innymi

dzięki corocznym zjazdom poświęconym najważniejszym problemom 

teologicznofundamentalnym, wspólnie opracowywanym publikacjom 

o charakterze monografi cznym oraz wspieraniu badań naukowych z na-

szej dziedziny.

Wynikami swych prac chcemy się dzielić z innymi. Z tego powodu 

inicjujemy powszechnie dostępną serię wydawniczą ,,Biblioteka Teolo-

gii Fundamentalnej”, w ramach której – i pod auspicjami Stowarzyszenia

Teologów Fundamentalnych w Polsce – będą ukazywać się opracowania 

monografi czne. 

Z wielką radością przekazujemy w ręce Szanownych Czytelników

pierwsze z nich. Nosi ono tytuł Jana Pawła II inspiracje chrystologiczne



JANA PAWŁA II INSPIRACJE CHRYSTOLOGICZNE

i powstało – w zasadniczej mierze – dzięki wspólnej refl eksji naszego 

środowiska, podjętej w czasie sympozjum, które odbyło się w Wyższym
Seminarium Duchownym w Kielcach w dniach 20-21 września 2005 roku.  

Publikacja ta jest hołdem złożonym Janowi Pawłowi II – Chrystologowi 

dziejów i Kolumnie Kościoła – którego nauczanie obfi tuje w oryginalne 

ujęcia najważniejszych zagadnień chrystologii, będącej pulsującym ser-

cem całej teologii i życia Kościoła. 

W imieniu całego środowiska teologów fundamentalnych serdecz-

nie dziękuję Autorom zamieszczonych w tym tomie opracowań, którzy 

reprezentują niemal wszystkie ośrodki uprawiające tę dziedzinę teologii 

w Polsce. Podziękowanie to składam na ręce JE Kard. prof. dr. hab. Stani-

sława Nagyego. Słowa wdzięczności kieruję pod adresem Redaktorów

tego tomu: Ks. dr. Krzysztofa Kauchy i Ks. dr. Jacentego Masteja. 

Dziękuję Radzie Naukowej ,,Biblioteki Teologii Fundamentalnej”, 

w skład której wchodzą wszyscy członkowie Zarządu Stowarzyszenia 

Teologów Fundamentalnych w Polsce, a której przewodniczy Ks. prof. 

dr hab. Henryk Seweryniak. Podziękowanie składam także Wydaw-

nictwu Księży Sercanów DEHON i przekazuję je jego dyrektorowi –

Ks. dr. Dariuszowi Salamonowi. 
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