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„Chcielibyśmy obchodzić ten Rok Wiary w sposób godny i owocny”. To 
pragnienie Benedykta XVI, wyrażone w ogłaszającym tę inicjatywę liście 
apostolskim Porta fidei (nr 8), stanowi dla środowiska teologicznego ważne 
wyzwanie. W dalszej części numeru 8. tegoż listu papież daje temu wyraz, 
stwierdzając, że „potrzebna jest wzmożona refleksja na temat wiary, aby pomóc 
wszystkim wierzącym w Chrystusa uczynić bardziej świadomym i ożywić ich 
przywiązanie do Ewangelii, zwłaszcza w okresie głębokich przemian, jakie 
ludzkość przeżywa obecnie”.

Twórczą odpowiedzią środowiska związanego z rocznikiem „Studia Salva-
toriana Polonica” na to papieskie zaproszenie jest podjęcie refleksji na temat 
wiary. Tak się już składa od samego początku istnienia naszego pisma, że 
oficjalnie prezentujemy je 11 października, w dniu inauguracji roku akademic-
kiego w WSD Salwatorianów w Bagnie. W tym roku dzień ten będzie miał 
nie tylko znaczenie lokalne dla naszej społeczności akademickiej, ale będzie 
równocześnie, zgodnie z zamiarem papieża, dniem rozpoczęcia Roku Wiary 
w całym Kościele. Dzień ten został przez Benedykta XVI wybrany bardzo 
świadomie, gdyż przypada w nim jednocześnie 50. rocznica rozpoczęcia obrad 
Soboru Watykańskiego II i 20. rocznica ogłoszenia Katechizmu Kościoła ka-
tolickiego. Oddając w tym szczególnym dniu do rąk czytelników najnowszy 
numer „Studiów”, pragniemy, aby był on pomocą w ponownym odkrywaniu 
piękna naszej wiary – wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej 
(por. Porta fidei, nr 9). 

Perspektywę duszpasterską Roku Wiary – jego cel i sens, kontekst kościel-
ny i społeczno-kulturowy, wskazania duszpasterskie – analizuje w pierwszym 
artykule ks. B. Giemza SDS. W dwóch następnych autorzy odwołują się do 
pewnych ważnych wątków sygnalizowanych w Porta fidei. Ks. R. Słupek SDS 
nawiązuje do zachęty papieża, aby w tym roku podjąć trud zrozumienia powo-
dów, dla których się wierzy. W aktualnym kontekście kulturowym wielu ludzi 
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szczerze poszukuje ostatecznego sensu i definitywnej prawdy o swym istnieniu 
i świecie. To poszukiwanie jest już autentyczną „preambułą” wiary; kieruje 
ludzi na drogę wiodącą ku poznaniu tajemnicy Boga (por. Porta fidei, nr 10). 
Taka sytuacja jest okazją do formułowania argumentacji za wiarą chrześcijań-
ską, u której podstaw jest przekonanie, że stanowi ona skuteczne antidotum 
na dotykające szerokie grupy ludzi poczucie bezsensu istnienia. Zagadnienie 
to ukazuje autor, opisując sensotwórczą apologię wiary Benedykta XVI. Rok 
Wiary ma być także czasem, w którym głębiej i świadomiej celebruje się wiarę 
w liturgii (por. Porta fidei, nr 9). Kwestię tę analizuje ks. B. Ferdek, ukazując 
wzajemną relację między lex orandi i lex credendi. 

Do kwestii wiary odwołują się też kolejne opracowania. Ks. W. Wenz 
ukazuje wiarę chrześcijańską jako zasadniczą podstawę kanoniczej normy 
prawnej. W kontekście wielokrotnie i w różnych miejscach podkreślanej przez 
Benedykta XVI złożonej sytuacji kulturowej dzisiejszego świata (coraz po-
wszechniejsza nieobecność Boga we współczesnej kulturze i związany z tym 
głęboki kryzys wiary), refleksję podejmuje ks. J. Górski. Ukazuje on aktualną 
kondycję duchową świata chrześcijańskiego.

Ważnym wydarzeniem Roku Wiary będzie także zwołany na październik 
2012 roku Synod Biskupów. Samo wydarzenie synodu, jak i temat, który zo-
stanie tam podjęty (Nowa ewangelizacja mająca na celu przekazywanie wiary 
chrześcijańskiej), mają być – jak pragnie papież – szczególną okazją „do wpro-
wadzenia całej wspólnoty kościelnej w okres szczególnej refleksji i odkrywania 
na nowo wiary” (Porta fidei, nr 4). Nowa ewangelizacja, która ma prowadzić 
do odkrycia radości w wierze i odnalezienia entuzjazmu w przekazywaniu 
wiary (por. Porta fidei, nr 7), jest przedmiotem refleksji ks. G. Wity. Analizuje 
on w kontekście nowych sytuacji kulturowych „areopagi nowej ewangelizacji”.

Ostatnim tekstem dotyczącym bezpośrednio kwestii wiary jest opracowa-
nie ks. R. Masarczyka SDS. Ukazuje on podejście do problemu wiary i religii 
z perspektywy ateizmu typu neopozytywistycznego, reprezentowanego przez 
M. Ossowską. 

Tradycyjnie już nie zabraknie w nowym numerze naszego pisma także 
nawiązania do historii i dnia dzisiejszego Ziemi Dolnośląskiej. Współtwórców 
sukcesów Obornik Śl. z przełomu XIX i XX wieku przedstawia K. Pudło. 
Obchodzony w 2011 roku jubileusz 150-lecia obecności sióstr boromeuszek 
w Trzebnicy stał się okazją do ukazania ich służby Bogu i ludziom na tych 
ziemiach (s. A. Nadolska SMCB). W ostatniej części znajdują się artykuły 
poświęcone zarówno tematyce historycznej i teologicznej, jak również na-
wiązujące ściślej do salwatoriańskiego „wczoraj i dziś”. Numer zamykamy 
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sprawozdaniami i omówieniami przybliżającymi aktywność naukowo-dydak-
tyczną WSD Salwatorianów w Bagnie. 

Oddając w wasze ręce, drodzy czytelnicy, najnowszy numer „Studia Sal-
vatoriana Polonica”, mam nadzieję, że treści zaproponowane w nim staną się 
istotną pomocą w przeżywaniu Roku Wiary i ważnym źródłem pogłębienia 
wiary – tej „towarzyszki życia, która pozwala nam dostrzegać wciąż na nowo 
cuda, jakich Bóg dla nas dokonuje” (Porta fidei, nr 15).
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