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OD REDAKCJI

Pod koniec kolejnego roku kalendarzowego, który otrzymaliśmy z Bożej 
Opatrzności, ukazuje się czwarty numer rocznika „Studia Redemptorystow-
skie”, poprzez który redemptoryści chcą wpisać się w rozwój nauki w polskim 
środowisku religijnym. Obok osobistych rozliczeñ i podsumowañ koñczące-
go się roku, dokonujemy tego także niejako wspólnotowo. Jednym z ważniej-
szych wydarzeñ, zw³aszcza dla polskiego Kościo³a, by³a wizyta Ojca świętego 
Benedykta XVI. Jego osoba i nauczanie są nam bliskie z racji jego nastąpienia 
na Stolicy Piotrowej po naszym wielkim Rodaku Janie Pawle II, a także poprzez 
częste, jakże dla nas ujmujące, odwo³ywanie się do jego postaci. Ciągle pozosta-
ją nam w pamięci s³owa zachęty, wypowiedziane przez papieża w archikatedrze 
warszawskiej, do lepszego, bardziej intensywnego życia duchowego. 

Up³ywający czas przypomina nam także o ludzkim przemijaniu, którego 
namacalnie doświadczyliśmy, żegnając ks. prof. Janusza Nagórnego. Związany 
by³ on z wieloma dzie³ami prowadzonymi przez redemptorystów, również ze 
„Studiami Redemptorystowskimi”, których by³ teologicznym recenzentem. 
W tym miejscu dziękujemy Księdzu Profesorowi za przyk³ad wiary i cierpliwo-
ści, nade wszystko w chwilach ciężkiej próby, jaką by³a dla niego choroba, a tak-
że za przyk³ad „pogodnego profesora”, zdobywającego serca studentów swoją 
rzetelnością i przystępnością.

Obecny numer naszego pisma, na wzór poprzednich, sk³ada się z trzech czę-
ści: historycznej, filozoficznej i teologicznej. Dzia³ historyczny dotyczy wprost 
spraw związanych z redemptorystami. Autorzy zapoznają nas z korespondencją 
redemptorystów z arcybiskupem Józefem Bilczewskim z lat 1901-1923, przybli-
żają losy krakowskich cz³onków tego instytutu w czasie wojny, jak również hi-
storię obrazu i kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościele parafialnym 
redemptorystów w Gliwicach.

Na część filozoficzną sk³ada się kontynuacja tematyki podjętej w poprzed-
nim numerze, dotyczącej jednostki i Absolutu w filozofii Sørena Kierkegaarda. 
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Kolejne dwa artyku³y, bardzo – wydaje się – potrzebne w dzisiejszym czasie, to 
rozważania o ekonomicznym sukcesie jako miejscu ścierania się filozofii z ideo-
logią oraz o definicji wartości wed³ug W³adys³awa Tatarkiewicza. W dziale tym 
również refleksja z dziedziny psychologii.

Jak zwykle najbardziej rozbudowany dzia³ teologiczny porusza różnorod-
ną tematykę. Trzy artyku³y zorientowane są wokó³ zagadnieñ kultury, opisując 
oblicza mi³ości obecne w chrześcijañskiej kulturze, szkolnictwo katolickie, któ-
rego jednym z zadañ jest przekazywanie kultury, oraz zjawisko ezoteryzmu we 
wspó³czesnej kulturze i duchowości. Naszym czytelnikom pragniemy też przy-
bliżyć tematykę Odkupienia w myśli Jana Paw³a II, przedstawioną przez niego 
w encyklice Redemptor hominis, Henriego Nouwena naukę o trosce o samotność 
i o walce z osamotnieniem jako powa¿nymi wyzwaniami dla ¿ycia duchowego 
oraz nauczanie Alfonsa M. Liguoriego o zjednoczeniu z wolą Bożą jako kluczo-
wym pojęciu chrześcijañskiego życia. W tej części znajduje się także wyk³ad na 
temat kerygmatycznego przepowiadania w ujęciu redemptorysty Paula Hitza.

Mając przed sobą tak bogatą panoramę przedstawioną w czternastu artyku-
³ach, wypada tylko zachęcić do ich lektury i życzyć, by sta³a się ona przyczyn-
kiem do rozwoju tak intelektualnego, jak i duchowego.

 


