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O d  r e d a k c j i

24 stycznia 2008 roku papież Benedykt XVI wystosował Orędzie na 
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pośród wielu zna
czących wątków pojawił się również taki: „Rolę środków społeczne
go przekazu w społeczeństwie należy uznać za integralny już element 
kwestii antropologicznej, która jawi się jako zasadnicze wyzwanie 
trzeciego tysiąclecia. W  taki sam sposób jak w kwestii życia ludzkie
go, małżeństwa i rodziny, a także wielkich spraw współczesnych zwią
zanych z pokojem, sprawiedliwością i ochroną stworzenia, również 
w dziedzinie społecznego przekazu stawką w grze są podstawowe wy
miary człowieka i prawdy o nim. Kiedy przekaz zostaje oderwany od 
zasad etycznych i wymyka się kontroli społecznej, przestają się dla nie
go liczyć centralne miejsce i nienaruszalna godność człowieka, a z tym 
łączy się niebezpieczeństwo, że będzie wywierać negatywny wpływ na 
jego sumienie, na jego wybory, a w ostatecznym rozrachunku warun
kować wolność i samo życie osób. Dlatego właśnie jest konieczne, by 
przekaz społeczny zazdrośnie strzegł osoby i w pełni szanował jej god
ność. Niektórzy sądzą, że jest dziś potrzebna w tej dziedzinie swoista 
«infoetyka», przez analogię do bioetyki, istniejącej na polu medycyny 
i badań naukowych dotyczących życia”.

Wydając kolejny, szósty numer „Studiów Redemptorystowskich”, 
czynimy się adresatami papieskiego przesłania. Podejmowane przez 
nas analizy historyczne, w których przypatrujemy się dziejom Koś
cioła oraz naszego Zgromadzenia, każą nam spoglądać wstecz, w po
szukiwaniu wzorców na dzień dzisiejszy. Rozważania filozoficzne są
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wyjątkowym miejscem szukania prawdy, zgłębiania jej najrozmait
szych wymiarów. W  czasach mnożących się monologów, braku odpo
wiedzialności za rodzące się produkty intelektu, umiłowanie mądrości 
przynagla do rzetelności myślenia. Teologia natomiast, będąca pokor
nym przypatrywaniem się cudowi Objawienia, w którym Bóg podej
muje rozmowę z człowiekiem, pozwala widzieć w Nim jedyną nadzieję 
prawdziwego życia. Ufamy, że skromna posługa, jaką pełni nasz rocz
nik, staje się, poprzez te refleksje, jeszcze jednym wyrazem dbałości 
o „centralne miejsce i nienaruszalną godność człowieka”.

Składając najgorętsze podziękowania wszystkim, którzy ubogacili 
ten numer swoimi tekstami, ponawiamy zaproszenie do dalszej współ
pracy. Kierujemy je zarówno do redemptorystów, jak i do wszystkich, 
którym leży na sercu posługa słowa.

Koniecznie należy też zauważyć, że zmienił się adres redakcji -  
w związku ze zmianami funkcjonowania struktur w naszym Zgroma
dzeniu.

Niech czas, który jest przed nami, niosący ze sobą niejedną niewia
domą, będzie dla wszystkich naszych drogich Czytelników wypełnio
ny pokojem i nadzieją.


