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Od redakcji

Rok 2010 zapisze się w  historii świata, Polski i  Kościoła w  spo-

sób szczególny. Obfi tował on w wiele zaskakujących, jakże często tra-

gicznych wydarzeń. Przypatrując się ich skali i częstotliwości, trudno 

nie zadać pytania o ich ukryty sens oraz znaczenie. Wolno wręcz py-

tać, czy ten sens jest możliwy do odnalezienia, czy nie ukazuje się tu 

porażająca prawda o przypadkowości dziejów, za którą nie kryją się 

żadna myśl i  zamiar? Co miałoby stać za globalnymi katastrofami, 

dokąd mają prowadzić tragiczne zdarzenia? Jakie pouczenie przyno-

szą ujawniane skandale? Trudno się dziwić, że te pytania pojawiają 

się właśnie teraz.

Z pytaniem o sens musi się zmierzyć każdy człowiek, prędzej czy 

później stanie ono na jego drodze. To oczywiste, że nie sposób na nie 

odpowiedzieć, posługując się wyłącznie wyuczonymi frazesami. Nie 

unieważni się go także, udając, że jest nieuzasadnione. W  tym też 

kontekście raz po raz wraca pytanie o milczenie Boga w obliczu ludz-

kich tragedii.

O rozwikłanie tych trudnych problemów warto zapytać wielkich 

myślicieli naszych czasów. Kto wie, czy najbardziej trafnej odpowie-

dzi nie udzielił w ubiegłym wieku żydowski myśliciel Abraham Jo-

shua Heschel, który stwierdził: „To prawda, że w  naszych czasach 

Bóg ukrywa swoje oblicze, ale ukrywa się, ponieważ Go unikamy”1. 

Trzeba nam zapewne, wysiłkiem serca i rozumu, odnajdywać prawdę 

1 A.J. Heschel, Człowiek szukający Boga, tłum. V. Reder, Kraków 2008, s. 9.
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Informacje dla Autorów

Autorzy przygotowujący teksty dla „Studiów Redemptorystowskich” proszeni

są o przesyłanie ich w formacie Word, ze streszczeniem w języku obcym oraz 

krótką notką o sobie. Opis bibliografi czny cytowanych dzieł według wzoru:

J. Tischner, Filozofi a dramatu, Kraków 2006, s. 16–17.

A.J. Heschel, Człowiek nie jest sam: fi lozofi a religii, tłum. K. Wojtkowska-Lipska, 

wstęp S. Krajewski, wyd. 2 popr., Kraków 2008, s. 137.

J. Bochenek, Mistrz ćwiczeń duchownych, „Homo Dei” 18 (1949), nr 2, s. 189.

R. Kamiński, Duszpasterstwo nadzwyczajne, w: Teologia pastoralna, red. R. Ka-

miński, t. 2, Lublin 2002, s. 309–313.

W przypisach:

J. Tischner, Filozofi a dramatu, dz. cyt., s. 34.

Tamże, s. 36.

A.J. Heschel, Człowiek nie jest sam…, dz. cyt., s. 186.

Tenże, Bóg szukający człowieka: podstawy fi lozofi i judaizmu, tłum. A. Gorzow-

ski, Kraków 2007, s. 45–47.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, zmiany tytułów oraz 

adiustacji językowej. Autor jest zobowiązany do wykonania korekty autorskiej 

w terminie wyznaczonym przez redakcję. Autor otrzymuje jeden egzemplarz 

pisma jako autorski.

o Bogu, świecie i człowieku. Jest to wysiłek słuchania i wyczuwania 

Jego obecności i natchnień, odnajdywania piękna ukrytego w rzeczy-

wistości.

Oddając do rąk Szanownych Czytelników kolejny numer „Stu-

diów Redemptorystowskich”, ufamy, że stanie się on również jedną 

z dróg odnajdywania tego, co naprawdę w życiu najcenniejsze.

Redakcja


