


SŁOWO OD REDAKCJI

Jubileusz 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II uczczono licznymi kon
certami i uroczystościami oficjalnymi. Redakcja Studiów Teologicznych 
pragnie włączyć się w ten chór wyrazów radosnej wdzięczności oddając 
do rąk Czytelników kolejny, dwudziesty pierwszy tom naszego perio
dyku.

Rok 2003 jest z wielu względów szczególny w życiu Kościoła. Prze
żywamy radosny czas dziękczynienia za 25 lat pontyfikatu Papieża, któ
ry osobiście zatroszczył się o to, by nie skupiać uwagi wierzących wy
łącznie na swojej osobie. Jeszcze w październiku 2002 r. Ojciec Święty za
inaugurował Rok Różańca świętego. List apostolski Rosarium Virginis Ma
rinę stanowił niejako dopełnienie wprowadzenia Kościoła w III tysiąclecie 
i dopełnienie chrystocentrycznej perspektywy Nowo millenio ineunte. Za
skakując niesłychaną świeżością spojrzenia na Tradycję, Papież wskazał 
na głębię medytacji tajemnic zbawienia, dla której Maryja pozostaje wzo
rem i przewodniczką. Od niej i wraz z Nią uczymy się pełnego miłości 
zjednoczenia z Chrystusem -  jedynym Panem i Zbawicielem.

Niespożyte energie twórcze Ojca Świętego zaowocowały w tym 
roku kolejną, czternastą w ciągu 25 lat pontyfikatu, encykliką Ecclesia de 
Eucharistia. Przekazując Kościołowi niezmiernie aktualne kompendium 
katolickiej nauki o Eucharystii, Papież nie unika kwestii budzących 
pewne kontrowersje. Świadectwo osobistego umiłowania Eucharystii 
Papież łączy z ukazaniem konkretnych wymagań, jakie rodzi wierność 
prawdzie objawionej, szczególnie w dziedzinie dialogu ekumenicznego 
jak i samego sprawowania Bezkrwawej Ofiary Chrystusa i Kościoła.

Rówiez w wielkiej debacie o kształt jednoczącej się Europy, dzięki 
Ojcu Świętemu nie zabrakło wyraźnego głosu Magieterium Kościoła. 
W wigilię uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła, 28 czerwca, 
ogłosił on posynodalną adhortację Ecclesia in Europa, która jest owocem 
Drugiego Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów Starego Konty
nentu, rozważających temat: Jezus Chrystus żyjący w swoim Kościele źró
dłem nadziei dla Europy. Papież z mocą przypomina aktualność Chrystu
sowej Dobrej Nowiny dla mieszkańców Europy wskazując równocze
śnie źródło największych zagrożeń kulturowych i cywilizacyjnych, ja
kim jest „życie jakby Boga nie było" -  iluzja wolności, która niszczy ży
cie i pozbawia człowieka nadziei.

Mimo słabnącego stanu zdrowia, Papież zadziwia niesłabnącą de
terminacją i energią w sprawowaniu posługi piotrowej. Dzięki niej dro-
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gi uczniów Chrystusa we współczesnym świecie rozświetlane są nie
ustannie światłem Bożego Słowa głoszonego z mocą Ducha Świętego. 
Jego niestrudzona gorliwość, tak bardzo ubogacająca społeczność Ko
ścioła i świata, pozostaje źródłem inspiracji dla wszystkich, którzy są 
powołani do pełnienia różnorodnych posług w Kościele. Bogata twór
czość Ojca Świętego, wykraczająca poza ramy Urzędu Nauczycielskie
go, czego dowodem jest Tryptyk rzymski, zachęca, czy wręcz przynagla 
do twórczego wysiłku.

Owoce twórczej pracy przedstawicieli wszystkich dyscyplin teolo
gicznych naszej Metropolii, zawarte w tym tomie, są wyrazem wdzięcz
ności naszych środowisk naukowych za ćwierćwiecze pasterskiej posługi 
Jana Pawła II w Kościele powszechnym. Niektóre artykuły bezpośrednio 
odnoszą się do bogatego dorobku magisterialnego Ojca Świętego. Ich lek
tura z pewnością przyczyni się do lepszego poznania niektórych aspek
tów papieskiego nauczania. Także wszystkie pozostałe opracowania przy
czynią się do pogłębienia formacji chrześcijańskiej tych, którzy zechcą się
gnąć po dwudziesty pierwszy tom Studiów Teologicznych.

4


