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Teologiczne Towarzystwo naukowe wyższego seminarium Du-
chownego we włocławku oddaje do dyspozycji drogim czytelnikom 
18. tom czasopisma naukowego „studia włocławskie”. ukazują się one 
w roku nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia, który zapowiedział 
papież Franciszek bullą Misericordiae vultus1 i uroczyście go otworzył 
8 grudnia 2015 r. kościół zaś w Polsce ów rok przeżywa w kontekście 
1050. rocznicy chrztu władcy Polski i jego podwładnych; ten sakrament 
inicjacji chrześcijańskiej wprowadza w tajemnicę życia Boga Trójjedynego, 
bogatego w miłosierdzie (por. ef 2, 4). zatem chrzest przynagla do cią-
głego zgłębiania jego miłosierdzia trwającego na wieki (por. Ps 136[135]). 
Ponieważ najpełniej objawiło się ono w życiu jezusa, dlatego stało się 
widoczne, możliwe i namacalne (por. mV, n. 8). w nim wszystko „mówi 
o miłosierdziu” (mV, n. 8), w „którym Bóg wychodzi nam na spotkanie” 
(mV, n. 2) i ukazuje jako „ideał życia i [...] kryterium wiarygodności dla 
naszej wiary” (mV, n. 9). jest ono drogą, „która łączy Boga z człowiekiem, 
ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo 
ograniczeń naszego grzechu” (mV, n. 2). Dlatego papież Franciszek ak-
centuje mocno, że „jak on [Bóg] jest miłosierny, tak też i my jesteśmy 
wezwani, by być miłosiernymi: jedni wobec drugich” (mV, n. 9).

zatem nadzwyczajny rok jubileuszowy inspiruje Teologiczne To-
warzystwo naukowe wyższego seminarium Duchownego we włocław-
ku, aby niniejszy tom „studiów włocławskich” poświęcić tajemnicy 
miłosierdzia Bożego. Temat ten został przedstawiony przede wszystkim 
w pierwszej części czasopisma, którą rozpoczyna artykuł ks. wojciecha 
hanca pt. Chrystologiczne-eklezjalno-mariologiczne znamię „Boga, bogatego 
w miłosierdzie”. autor wprowadza w jego istotne treści dogmatyczne. są 
one fundamentalne zarówno dla refleksji teologicznej, jak dla zdrowej 

1 Tekst tego dokumentu w tłumaczeniu na jęz. polski zob.: Bulla „Misericordiae vultus” 
Ojca Świętego Franciszka o Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia, wrocław 2015.



pobożności kształtującej świadomość miłosierdzia, przekładającą się na 
praktykę życia chrześcijańskiego. miłosierdziu dużo miejsca poświęca 
obecny papież, z czym zapoznaje czytelników artykuł ks. adama j. sob-
czyka pt. Miłosierdzie w nauczaniu papieża Franciszka. natomiast ks. cze-
sław Parzyszek w artykule pt. Bulla Misericordiae vultus – nieoceniony 
dar papieża Franciszka odsłania strukturę treściową jego dokumentu. 
ks. jan kazimierz Przybyłowski podjął temat Miłosierdzie i sprawiedli-
wość w porządku religijnym. z kolei artykuł ks. jarosława lisicy pt. Rola 
miłosierdzia w wychowaniu moralnym ukazuje je jako pewnego rodzaju 
niezbędny kanon współczesnej edukacji chrześcijańskiej. artykuł zaś 
ks. jerzego misiurka pt. Tajemnica Bożego Miłosierdzia w świetle wypowie-
dzi sługi Bożego Jacka Woronieckiego, przybliża nauczanie kościoła w tej 
kwestii. jednocześnie wskazuje na postawę, jaką chrześcijanin powinien 
zajmować w życiu codziennym względem tej wartości. ks. stanisław 
suwiński w artykule pt. Czynna miłość u „ojca ubogich” – św. Zygmunt 
Gorazdowski (1845–1920) przybliża tę cnotę teologalną, która w życiu 
tego kapłana przybrała bogaty rozmiar miłosierdzia. z kolei artykuł 
s. agnieszki (henryki) jabłonowskiej pt. Miłosierdzie Ojca. Na podstawie 
przypowieści o „synu marnotrawnym” wprowadza w sens teologiczny tej 
biblijnej formy literackiej, pozwalającej odczytać cel, jaki miał na uwadze 
chrystus, kiedy ją wygłaszał.

następne części periodyku proponują dość szeroki i bogaty zakres 
tematyczny, który z pewnością zainteresuje wielu naszych czytelników. 
wypada zauważyć także stały dział Vladislaviensia, w którym tym razem 
udało się zebrać pięć tekstów podejmujących tematykę lokalną. 

redakcja dziękuje także autorom artykułów i opracowań, przez co 
stali się współredaktorami niniejszego tomu czasopisma. 

wszystkim zaś czytelnikom życzymy, aby lektura kolejnego tomu 
„studiów włocławskich” służyła formacji intelektualno-duchowej, owocu-
jącej bardziej dojrzałą wiarą chrześcijańską, pogłębiającą się świadomością 
miłosierdzia i zaangażowaniem apostolsko-społecznym.


