PERSPEC†IVA
LEGNICKIE STUDIA
TEOLOGICZNO-HISTORYCZNE

Rok V Nr 2 (9)

ISSN 1730-4172

Legnica 2006

RADA NAUKOWA

ks. Władysław Bochnak, ks. Stanisław Araszczuk, ks. Tomasz Czernik,
ks. Tadeusz Dąbski, ks. Dominik Drapiewski, ks. Bogusław Drożdż,
ks. Andrzej Jarosiewicz, ks. Jan Klinkowski, ks. Stanisław Kusik,
ks. Adam Lasek, ks. Józef Lisowski, ks. Mirosław Makowski,
ks. Marek Mendyk, ks. Marek Osmulski, ks. Adam Otwinowski, ks. Jan Pazgan,
ks. Zbigniew Radziwołek, ks. Leopold Rzodkiewicz (przewodniczący),
ks. Sławomir Stasiak, ks. Czesław Włodarczyk

RECENZENCI

ks. dr hab. Ignacy Bokwa (UKSW – Warszawa)
ks. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT – Wrocław)
ks. dr hab. Mieczysław Kogut (PWT – Wrocław)
ks. dr hab. Krzysztof Konecki (UMK – Toruń)
ks. dr hab. Andrzej Potocki OP (UKSW – Warszawa)
ks. dr hab. Adam Przybecki (UAM – Poznań)
ks. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL – Lublin)
Redaktor naczelny

KS.

BOGUSŁAW DROŻDŻ

Skład i łamanie tekstu
Małgorzata Wilczyńska

Informacja o PRENUMERACIE na adres redakcji
Biblioteka im. Jana Pawła II
ul. Jana Pawła II nr 1, 59-220 Legnica
tel. 076 7244127, e-mail: redakcja@perspectiva.pl
www.perspectiva.pl

Słowo wstępne
„Podczas gdy przed Oświeceniem istniało coś w rodzaju osmozy
między Kościołem i państwem, między wiarą i kulturą, moralnością
i prawem, to począwszy od XVIII wieku ta relacja została znacząco
zmodyﬁkowana. W wyniku przejścia od społeczeństwa sakralnego do
społeczeństwa pluralistycznego lub – jak nastąpiło to w niektórych
przypadkach – do społeczeństwa świeckiego zmieniły się wzorce
myślenia i działania, a przez to tak zwane «paradygmaty» działania
i oceny. Takie przejście oddziałuje bezpośrednio na oceny moralne,
chociaż ten wpływ w żaden sposób nie usprawiedliwia relatywistycznej idei zasad moralnych lub samej natury moralności” (5.1.c). Te słowa pochodzące z Dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej
2000 zatytułowanego: Pamięć i pojednanie: Kościół i winy przeszłości – dobrze korespondują z tym, czego doświadczyło polskie społeczeństwo zwłaszcza w okresie PRL-u. Miniony rok 2006 swoją bliską
przeszłością przypomniał nadto 40. rocznicę Millenium Chrztu Polski. Jakie byłyby dzieje naszej Ojczyzny, gdyby chrześcijaństwo nie
zagościło w sercach Piastów, zapoczątkowując tym samym owocną
współpracę między Państwem a Kościołem?
Osmoza między Państwem a Kościołem została „znacząco zmodyﬁkowana” w okresie PRL-u. Dlatego uwzględniając potrzebę historycznych dociekań tamtych wydarzeń w niniejszym numerze naszego
czasopisma zainaugurowaliśmy nowy dział o tytule: „Teksty źródłowe”. Mamy nadzieję, że dokumenty tam prezentowane spotkają się z
zainteresowaniem Czytelników.
Publikowane studia zawierają zbiór artykułów oraz recenzji. Ich
tematyka jest różna. Łączy je jednak teologiczne przesłanie, że dochodzenie do prawdy, jak i sama prawda, która zawierza się Bożej miłości
doznaje szczególnego blasku. Taka prawda rzeczywiście wychowuje,
ponieważ kryje ona w sobie oczyszczającą pamięć oraz nadzieją, która wprowadza w przestrzeń niekończącej się szczęśliwości.
Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor
Legnica, dnia 1 stycznia 2007 roku, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.

