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Od redakcji

W wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów
z konferencji międzynarodowych, ogłoszonym przez Ministra Edukacji
i Nauki w dniu 9 lutego 2021 roku, czasopismo „Teologia i Człowiek”
otrzymało 70 punktów. Ta wysoka ocena merytoryczna jest oczywistym
docenieniem naszego periodyku, ale również ambitnym wyzwaniem
i zobowiązaniem na następne lata ukazywania się pisma, którego celem
niezmiennie pozostaje prezentacja współczesnego, światowego i krajowego
dorobku naukowo-badawczego oraz ukazywanie historycznego dziedzictwa nauk teologicznych oraz chrześcijańskiej filozofii.
Na sukces i prestiż naszego czasopisma złożyło się niewątpliwie kilka czynników, a wśród nich rzetelna praca, twórcza fascynacja i ogromne
poświęcenie wielu osób, którym należą się słowa wdzięczności i uznania.
Wyrazy uszanowania kieruję przede wszystkim do założyciela
i pierwszego redaktora naczelnego czasopisma ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Koneckiego, dziękując mu za 17 lat – jakże owocnego – prowadzenia
periodyku. Bardzo dziękuję wszystkim sekretarzom redakcji, redaktorom
tematycznym i redaktorom językowym, a także recenzentom oraz autorom, którzy zamieszczali na naszych łamach swoje artykuły naukowe
oraz omówienia i sprawozdania, przyczyniając się do budowania jakości
i pozycji czasopisma. Dziękuję międzynarodowej Radzie Naukowej za
patronat oraz władzom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
i władzom Wydziału Teologicznego UMK, poprzednich i obecnej ka-
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dencji, za życzliwe wspieranie i promowanie naszego pisma. Dziękuję
również Wydawnictwu Naukowemu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
za finalizację procesu wydawniczego każdego tomu.
Szczególne podziękowanie składam p. Mirosławie Buczyńskiej,
obecnej sekretarz redakcji, za jej kompetentną, cierpliwą i ofiarną pracę.
Dzięki zaangażowaniu Pani Redaktor czasopismo może nie tylko na bieżąco się ukazywać, ale także dynamicznie rozwijać.
Racją bytu każdego pisma są jego odbiorcy. Dziękuję więc wszystkim naszym czytelnikom, którzy – szukając prawdy – od lat sięgają po
toruńskie czasopismo teologiczne.
„Teologia i Człowiek” – zgodnie ze swoim profilem i tytułem –
podejmuje w świetle wiary i Magisterium Kościoła zagadnienia dotyczące
ludzkiego życia, praw i godności człowieka, tożsamości osoby ludzkiej
oraz etyki ludzkiego działania. Stąd pierwszy numer kwartalnika w bieżącym roku kalendarzowym otwiera artykuł ks. Krzysztofa Jaworskiego
prezentujący problem moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek
przeciw COVID-19 w świetle personalizmu chrześcijańskiego. Jest to tekst
niezwykle aktualny i potrzebny w czasie wciąż trwającej pandemii.
„Teologia i Człowiek” to pismo obejmujące różne subdyscypliny
teologii, w tym teologię duchowości, teologię fundamentalną, teologię dogmatyczną, teologię pastoralną, biblistykę i liturgikę, co znalazło odzwierciedlenie w kolejnych – interesujących i aktualnych – tekstach niniejszego
zeszytu. O zaufaniu Bogu w Rozmyślaniach dla Sióstr Urszulanek Serca
Jezusa Konającego św. Urszuli Ledóchowskiej napisała s. Małgorzata Pagacz,
a Paweł Rozwadowski przybliżył koncepcję „bezreligijnego chrześcijaństwa”
Dietricha Bonhoeffera. Ks. Ryszard Selejdak opisał formację kandydatów do
diakonatu stałego według wskazań Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium, natomiast Ewa Sołtys dokonała analizy gestów rąk
w Biblii jako elementów komunikacji niewerbalnej. Propozycje inkulturacji
w muzyce liturgicznej w Polsce przedstawił ks. Piotr Wiśniewski, natomiast
ks. Andrzej Żądło zajął się problematyką oddziaływania liturgii na prywatną
pobożność i modlitwę chrześcijan w Kościele starożytnym.
Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.
Ks. Daniel Brzeziński
redaktor naczelny
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