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Od redakcji

W niniejszym numerze naszego kwartalnika czytelnik znajdzie szereg
artykułów podejmujących szerokie spektrum problematyki teologicznej,
antropologicznej i ekumenicznej. Zeszyt otwiera studium Krzysztofa Pilarza
poświęcone tożsamości relacyjnej. Autor przedstawia wybrane biblijne wątki
antropologiczne obecne w opowiadaniach o Adamie i Ewie (Rdz 1–3), które
mogą być przydatne w terapii chrześcijańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem terapii małżeńskiej. Podkreśla jednoczesną odmienność i komplementarność mężczyzny i kobiety oraz ich wzajemną nieadekwatność w drodze
do szczęścia i spełnienia, które mogą odnaleźć dopiero w Bogu. W kolejnym
artykule Szymon Ciećko daje zarys historii koncepcji nazywanej ontologią
trynitarną. Autor opisuje, jak ta idea wyłania się w myśli chrześcijańskiej,
poczynając od św. Augustyna. Po przeanalizowaniu pojęcia osoby odnoszącej się zarówno do Boga, jak i do człowieka, omawia tekst niemieckiego teologa, Klausa Hemmerlego, od publikacji którego rozpoczęły się
współczesne badania w omawianej sprawie. W dalszej kolejności ks. Piotr
Olszanowski prezentuje zagadnienie realizacji powołania do świętości jako
wyraz moralnej doskonałości człowieka w adhortacji apostolskiej Gaudete
et exsultate. Artykuł stanowi próbę podjęcia refleksji nad kwestią świętości,
odczytując realizację powołania do niej jako wyraz moralnej doskonałości
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człowieka, gdyż świętość nierozerwalnie wpisana została w wymagania
płynące ze wskazań teologii moralnej. W następnym artykule Sławomir Zatwardnicki pisze nt. istotnych komponentów młodości w świetle chrystologii. Autor interpretuje młodość Chrystusa opisaną w Ewangelii św. Łukasza,
wykorzystując do tego celu doktrynę chrystologiczną jako klucz hermeneutyczny badań. W kolejnej publikacji autorzy Anna Zellma i ks. Wojsław Czupryński podejmują zagadnienie korelacji nauczania religii z katechezą parafialną we współczesnym dyskursie polskich katechetyków.
Trzeba spojrzeć na nie z perspektywy rzetelnie przeprowadzanej diagnozy
pastoralnej, by na tej podstawie wypracowywać nowe strategie korelacji
nauczania religii z katechezą parafialną. W swoim studium ks. Stanisław
Suwiński podejmuje próbę spojrzenia na współczesny problem starzenia się
społeczeństwa, które domaga się nowych wyzwań wobec wzrastającej liczby
seniorów. Nie można zgodzić się na wykluczenie tej grupy społecznej, lecz
należy odnaleźć sposób na ich konkretne zaangażowanie w życiu wspólnotowym. Istotnym zadaniem jest także zorganizowanie dla nich pomocy
tak ze strony rodziny, jak i instytucji, aby w ten sposób respektować godność osoby ludzkiej, przysługującą każdemu człowiekowi. Autor powyższy
problem ukazuje na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Browinie,
położonym w gminie Chełmża. W kolejnym artykule ks. Ryszard Selejdak
wypowiada się nt. kwestii diakonatu u protestanckich reformatorów z XVI
wieku: Lutra, Zwingliego i Kalwina. Badacz zauważa, że nie przywiązują oni
większej wagi do tożsamości i posługi diakona w ich refleksji teologicznej.
Dział artykułów zamyka tekst o tematyce historycznej Przemysława Sołgi,
w którym pisze o przyczynach i okolicznościach, w jakich działalność
społeczno-polityczna ks. Stanisława Stojałowskiego, działacza polskiego
ruchu ludowego z przełomu XIX i XX wieku spotkała się z negatywnym
odzewem ze strony Kościoła katolickiego, zwłaszcza jeśli chodzi o polskich
przedstawicieli episkopatu.
W dziale Orient znalazło się opracowanie Michaela Abdalla, który
przedstawia w dużym skrócie charakterystykę wielbłąda jednogarbnego
oraz jego rolę w historii Arabów, ograniczając się do kilku ważnych epizodów. W ostatniej części zeszytu zamieszczamy tradycyjnie sprawozdania
z konferencji i sympozjów oraz recenzje wydawnicze.
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