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Ostatnio Jego Eminencja Ks. Kard. Prof. Stanisław Nagy SCJ otrzymał dok-
torat honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Uro-
czyste wręczenie odbyło się 10 maja 2009 roku w Krakowie. Sylwetkę Księdza 
Kardynała, który prawie trzydzieści lat był związany z naszą Uczelnią przed-
stawia pani Elżbieta Dołganiszewska. 

 
Ze względu na ogłoszony przez Pp Benedykta XVI Rok Kapłański, s. Ewa 

Jezierska próbuje odtworzyć obraz prezbitera na podstawie listów do Tymote-
usza i Tytusa. Natomiast ks. Bogdan Giemza, wspólnie z ks. Aleksandrem Ra-
deckim, opisują aktualną sytuację rekolekcji dla kapłanów oraz zastanawiają się 
nad udoskonaleniem ich przeżywania. Ks. Rajmund Pietkiewicz zestawia zaś 
biblijne przekazy o ustanowieniu Eucharystii, z której i dla której rodzą się ka-
płani. W kontekście kapłaństwa i eucharystii warto zapoznać się z moją recen-
zją najnowszej książki Josepha Ratzingera, która ukazuje „korzenie liturgii”. 

 
W numerze znajdziemy też, jak zwykle, studia związane z Dolnym Ślą-

skiem. Pani Magdalena Raganiewicz, kontynuuje swą opowieść o św. Edycie 
Stein. Tym razem omawia wpływ Maxa Schelera, Adolfa i Pauliny Reinach 
oraz bezimiennych świadków prawdy na jej zmagania duchowe. Ks. Antoni 
Kiełbasa przedstawia natomiast studium o obecności i roli Pisma Świętego 
w życiu Świętej Jadwigi z Trzebnicy. Pan Andrzej Prasał opisuje zaś życie 
i twórczość wrocławskiego kapelmistrza katedralnego, Józefa Ignacego Schnabla. 

 
Kolejna grupa artykułów została poświęcona chrześcijańskiej Europie. 

Bp Egon Kepellari z Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej omawia 
stosunek Kościoła do społeczeństwa w Europie. Ks. Jerzy Machnacz, który 
w tych dniach opublikował tłumaczenie książki Gerarda Lohfinka pt. Jakie 
argumenty ma nowy ateizm?, przedstawia „trzy głosy krytyczne” o tymże ate-
izmie. Ks. Henryk Szareyko, który poprzednim razem pisał o Robercie Schu-
manie, teraz przypomina postać Alcide de Gasperiego. Powszechnie wiadomo, 
że pierwszy z nich rzucił ideę zjednoczonej Europy, natomiast drugi jest współ-
twórcą Rady Europy. Nigdy jednak dosyć przypominać, że obaj są kandydatami 
na ołtarze. Proces beatyfikacyjny Roberta Schumana rozpoczął się w 1989 r., 
a  Alcide de Gasperiego w 1993 r. Od tej pory określani są mianem „Sługa Bo-
ży”. W tym kontekście staje się jasne, że Kościół był dla nich natchnieniem 
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oraz ich życiowym środowiskiem. Nie pytali, czy zjednoczona Europa może 
być chrześcijańska. Dla nich było oczywiste, że chrześcijańskie dziedzictwo Eu-
ropy to źródło i skała, na której trzeba budować tę jedność, aby nie budować na 
piasku i nie gardzić tym, bez czego nie zrozumie się europejskiego dziedzictwa. 

 
Można też wyodrębnić w tym numerze grupę artykułów zasługujących 

na szczególną uwagę. Nie są one związane z żadną okolicznością, lecz podej-
mują tematy bliskie ich Autorom. Ks. Mirosław Kiwka pisze o człowieku i mi-
styce w ujęciu E. Underhill. O. Piotr Liszka CMF zastanawia się, jakie konse-
kwencje ma i mieć powinna struktura osoby przy rozważaniu zagadnień teolo-
gicznych. O. Michał Lukoszek OSPPE analizuje nauczanie Jana Pawła II na te-
mat posługi Biskupa Rzymu dla jedności Kościoła. Ks. Tomasz Nawracała oma-
wia zaś eschatologię obecną w Pismach bł. Elżbiety od Trójcy Świętej. Ks. Ry-
szard Zawadzki ukazuje inspiracje biblijne encykliki „Dives in misericordia”. 

 
Ten numer trafi do Państwa przed Bożym Narodzeniem. Proszę zatem przy-

jąć najserdeczniejsze życzenia. Niech nam nie zabraknie zadziwienia, z jakim 
Aniołowie głosili chwałę Boga. Niech nie zatracimy prostoty pasterzy. Niech 
naszym udziałem będzie otwartość mędrców, którzy wiedzieli, że mogą zoba-
czyć i zrozumieć więcej, jeśli tylko podejmą trud pielgrzymki do Betlejem. 
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