PERSPEC†IVA
LEGNICKIE STUDIA
TEOLOGICZNO-HISTORYCZNE

Rok III Nr 2 (5)

ISSN 1730-4172

Legnica 2004

Za pozwoleniem władzy kościelnej
WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
DIECEZJI LEGNICKIEJ

RECENZENCI
Ks. Waldemar Chrostowski (UMK – Toruń)
Ks. Krzysztof Konecki (UMK – Toruń)
Ks. Witold Kujawski (UMK – Toruń)
Ks. Zdzisław Pawlak (UMK – Toruń)
Ks. Adam Przybecki (UAM – Poznań)
Ks. Wiesław Przygoda (KUL – Lublin)

Redaktor naczelny

KS. BOGUSŁAW DROŻDŻ
Adiustacja tekstu i skład komputerowy
Małgorzata Wilczyńska
Korekta
Łucja Daniluk
Informacja o PRONUMERACIE 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
Druk: wykonano na zlecenie Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Legnickiej w Wydawnictwie Atla 2

EPISCOPUS LEGNICENSIS
Legnica, 15 stycznia 2005

Z satysfakcją można stwierdzić, że czasopismo PERSPECTIVA
- Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne wydawane od 2002 roku
przez afiliowane do Pap ieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocła
wiu środowisko Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej nie tylko wychodzi regularnie i przynosi interesujące treści, ale
jego znaczenie wzrasta przez to, że od 5 numeru znajduje się na liście
czasopism podlegających szczególnej naukowej recenzji.
Księdzu dr. Bogusławowi Drożdżowi

jego

współpracownikom

sopiśmie artykułów

-

głównemu

Redaktorowi,

i wszystkim autorom zamieszczanych w cza-

i· recenzji, a

także

czytelnikom czasopisma wyra-

żam uznanie i podziękowanie.
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BISKUP LEGNICKI

Słowo wstępne
Teologiczna nauka zajmuje bardzo ważne miejsce w życiu Kościoła.
Podkreślają to licznie głoszone homilie i przemówienia, a także publikowane
dokumenty Stolicy Apostolskiej, czy też poszczególnych Kościołów lokalnych. Ogłoszona w czerwcu 2003 roku Adhortacja apostolska Ecclesia in
Europa ujmuje to zagadnienie m.in. następującymi słowami: „trzeba również
podkreślić ważne zadanie teologii. Istnieje bowiem głęboka, nierozerwalna
więź między ewangelizacją a reﬂeksją teologiczną, gdyż ta ostatnia – jako
nauka posiadająca własny status i własną metodologię – żyje wiarą Kościoła
i jest na służbie jego misji. Rodzi się z wiary i jest powołana do tego, by ją
interpretować, zachowując jej niezbywalną więź ze wspólnotą chrześcijańską we wszystkich jej wyrazach; służąc rozwojowi duchowemu wszystkich
wiernych, wdraża ich do coraz głębszego rozumienia przesłania Chrystusa.
Pełniąc misję głoszenia Ewangelii nadziei, Kościół w Europie z wdzięcznością wyraża uznanie dla powołania teologów; docenia ich i popiera ich pracę.
Z szacunkiem i miłością kieruje do nich wezwanie, by trwali w pełnionej
służbie, łącząc zawsze badania naukowe z modlitwą, wchodząc w uważany
dialog ze współczesną kulturą, wiernie przyjmując Magisterium Kościoła
i współpracując z nim w duchu komunii, w prawdzie i w miłości, zachowując
i ożywiając sensus ﬁdei Ludu Bożego” (nr 52).
Skromny jubileusz ukazywania się naszego naukowego pisma – pamiętając o początkach jego powstania i etapach wzrastania zarówno w środowisku
legnickim, jak i poza nim – zobowiązuje do wyznaczenia zrębów dalszego rozwoju. Dostrzegamy je i wiążemy z nimi radosną nadzieję, ponieważ
od tego piątego numeru, Perspectiva jest już recenzowana. Mamy więc nadzieję, że jej poziom naukowy będzie nie tylko utrzymany, lecz stale będzie
wzrastał. Patrzymy zatem z wdzięcznością na Recenzentów, którzy uczą
nas metodologicznie pewnej krytyki uprawiania nauki. Zważywszy na wyżej
przypomniane słowa, liczymy na Ich uczestnictwo, żywą współpracę –
w duchu komunii, w prawdzie i w miłości – w redagowaniu naszego legnickiego półrocznika.
Obecny numer zawiera piętnaście artykułów, pogrupowanych w pięć
działów: zagadnienia biblijne, z teologii dogmatycznej, wokół teologii praktycznej oraz z historii i sztuki. Całość dopełniają recenzje i omówienia, których jest czternaście.
Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor
Legnica, dnia 1 stycznia 2005 roku, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.

