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WIARA FUNDAMENTEM 
DLA RODZINY

W chwili zamykania niniejszego numeru „Wrocławskiego Przeglądu Teo-
logicznego” trwała druga sesja Synodu pt.: Powołanie i misja rodziny w Koście-
le i świecie współczesnym. Z relacji mediów katolickich dowiadujemy się, że 
w pierwszym etapie mówiono o osłabieniu więzi wewnątrzrodzinnych wynika-
jących z postaw tworzących ją osób, tak małżonków, jak i rodziców oraz dzieci. 
Następnie odniesiono się do kryzysu więzi w relacjach rodzinnych w kontekście 
Kościoła i społeczeństwa. Szczególne zaś znaczenie miał apel jego uczestników, 
aby w końcowym dokumencie na początku zaakcentowano przede wszystkim 
piękno rodziny, która żyje zgodnie z Ewangelią i nauczaniem Kościoła. Swo-
istą zaś inspiracją dla tego etapu synodu był kongres rodzin, który odbył się 
w dniach 22–25 września br. w Filadelfi i pod hasłem Miłość jest naszą misją: 
rodzina pełnią życia. W swojej homilii na jego zakończenie papież Franciszek 
powiedział: „Wiara otwiera «okno» na obecność i działanie Ducha Świętego. 
Pokazuje to nam, że, podobnie jak szczęście, świętość jest zawsze związana 
z małymi gestami. «Kto wam poda kubek wody w imię moje, nie utraci swo-
jej nagrody», mówi Jezus (por. Mk 9, 41). Tych małych gestów uczymy się 
w domu, w rodzinie”. A zatem również wiary uczymy się w rodzinie.

Odpowiadając, w pewnym sensie, na przytoczone słowa Ojca świętego, 
chcemy podzielić się z czytelnikami refl eksją teologów związanych z naszym 
czasopismem. Jak zwykle znajdziemy sekcje odpowiadające instytutom wcho-
dzącym w struktury Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, któ-
rego częścią integralną jest nasze czasopismo. Wprawdzie nie jest to numer 
tematyczny, ale czytelnicy znajdą w nim liczne refl eksje na temat wiary i jej 
braku. Nie bez znaczenia jest to wszystko, co pozostaje na zapleczu owej wiary, 
czyli to, co do niej prowadzi i daje umocnienie. Ważne są również dawane jej 
świadectwa, które odnajdujemy w życiu błogosławionych i świętych, a tak-
że historia Kościoła lokalnego, który zwykle stał na straży wiary członków 
wspólnot chrześcijańskich.

W kontekście bezpośredniej tematyki dotyczącej wiary, należy zwrócić 
uwagę na drugą sekcję (teologia biblijna i dogmatyczna), w której znajdzie-
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my artykuły J. Jaromin i M. Ruckiego, wskazujące na wartość wiary w życiu 
chrześcijanina oraz opracowanie Z. Zatwardnickiego, które ukazuje nowy ate-
izm w perspektywie teologicznej. W nieco innym wymiarze na wiarę, jako nie-
rozłącznie powiązaną z sakramentem Eucharystii, wskazuje praca K. Suszki, 
który podjął polemikę ze św. Tomaszem z Akwinu. Jednak na szczególną uwa-
gę zasługuje opracowanie M. Jóźwika pt. Międzypokoleniowy przekaz wartości 
w rodzinie w sekcji teologia pastoralna i fi lozofi a. Nie znaczy to jednak, że 
inne artykuły nie pozostają w związku z nauczaniem Kościoła na temat wiary 
i rodziny, jakkolwiek bardzo często są owocem szczegółowych badań, które 
– choćby w sposób pośredni, ale jednak – są efektem poszukiwania fundamen-
tów wiary chrześcijańskiej, jak choćby znajdująca się w tej samej sekcji praca 
o. J. Tupikowskiego pt. Krytyczna rekonstrukcja głównych założeń analitycznej 
teologii naturalnej J. Hicka, czy artykuły zawarte w sekcji teologia duchowości 
przygotowane przez o. A. Jastrzębskiego, s. I. Hałamuszkę i ks. W. Zyzaka. 
Ważnym wymiarem wiary jest jej historyczna przestrzeń, której świadkami 
byli błogosławieni i święci. Temu zagadnieniu, ze szczegółowym uwzględ-
nieniem postaci księdza Gerharda Hirschfeldera, poświęcony został artykuł 
ks. M. Jodki. W nieco szerszej perspektywie historycznej zostały umieszczone 
artykuły ks. N. Jerzaka i K. Maler, w sekcji historia Kościoła.

Wdzięczni wszystkim czytelnikom za wsparcie i zainteresowanie naszym 
czasopismem, chcemy poinformować, że podejmujemy wszelkie kroki, aby 
„Wrocławski Przegląd Teologiczny” nie tylko miał swoje ważne miejsce w śro-
dowisku wrocławskim, lecz także stawał się powoli czasopismem ogólnopol-
skim, cenionym w kręgach teologów.

Życzymy wszystkim dobrej refl eksji nad zagadnieniami zaprezentowanymi 
w niniejszym numerze.

 Ks. Sławomir Stasiak
 Redaktor naczelny


