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Słowo wstępne
Od października 2004 roku we wspólnocie Kościoła Powszechnego trwa
ustanowiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II Rok Eucharystii. W specjalnej encyklice poświęconej Eucharystii Papież napisał: „Kościół otrzymał
Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie, z własnej
osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia.
(...) Oﬁara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju
ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca, dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej
obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać
z jej niewyczerpanych owoców. Oto wiara, którą przez wieki żyły całe pokolenia chrześcijan” (Ecclesia de Eucharistia 11).
W kontekście przeżywanego Roku Eucharystii, z przywołaniem również
100. rocznicy urodzin Hansa Ursa von Balthasara, wielkiego teologa XX
wieku, w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej, dnia 8
marca br. odbyła się sesja naukowa. Z tej sesji w niniejszych Studiach publikujemy dwa wykłady: ks. prof. dra hab. Ignacego Bokwy (UKSW Warszawa)
– Trynitarny wymiar Eucharystii według Hansa Ursa von Balthasara oraz ks.
prof. dra hab. Marka Pyca (UAM Poznań) – Benedixit, fregit, deditque – eucharystyczna egzystencja. Reﬂeksja na kanwie twórczości i życia Hansa Ursa
von Balthasara.
Oddawany do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma Perspectiva
zawiera piętnaście artykułów. Po zagadnieniach dogmatyczno-kanonicznych,
wchodzimy w problematykę katechetyczną, a następnie pastoralną. Cztery
ostatnie artykuły dotyczą historii Kościoła, doktryn społecznych i ﬁlozoﬁi religii. Prezentowany periodyk wieńczą recenzje i omówienia. Myśl teologiczna przewijająca się przez poszczególne przyczynki jest ciągle żywa i swoim
dynamicznym istnieniem aktywizuje nie tylko środowiska teologiczne, ale
nade wszystko szuka aprobaty również w innych przestrzeniach formułowania sądów poznawczych czy egzystencjalnych. Mamy nadzieję, że nasz
kolejny tom tego młodego jeszcze czasopisma wprowadzi swoim głosem
skromną przesłankę godną uwzględnienia przy kształtowaniu teologicznego
środowiska w Polsce.
Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor
Legnica, dnia 29 czerwca 2005 roku, w uroczystość Świętych Apostołów
Piotra i Pawła – głównych Patronów Diecezji Legnickiej.

