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OD REDAKCJI

Papie¿ Franciszek w pierwszych s³owach swej adhortacji apostolskiej
Evangelii gaudium napisa³, ¿e nikt z ludzi nie musi byæ wy³¹czony z tej rado-
�ci, któr¹ przynosi spotkanie z Panem (por. nr 3). Przypominaj¹c tê prawdê,
Ojciec �wiêty adresowa³ j¹ nie tylko do ludzi, dla których Chrystus jest posta-
ci¹ nieznan¹, ale tak¿e do wszystkich chrze�cijan, i podkre�la³, ¿e równie¿
wierz¹cy w Chrystusa s¹ nieustannie wzywani do odkrywania i pog³êbiania
owoców spotkania ze Zbawicielem �wiata i cz³owieka. Mówi¹c o stale aktual-
nym wezwaniu do podjêcia dzia³alno�ci ewangelizacyjnej, papie¿ Franciszek
podkre�li³ ponadto, ¿e w tym dziele wa¿ne miejsce pe³ni¹ �rodowiska nauko-
we. Zauwa¿y³, i¿ w tej dzia³alno�ci chodzi o to, by Ewangelia by³a g³oszona
ca³ym kulturom i tu szczególnego znaczenia nabiera teologia. Ona to w dialogu
z innymi naukami i ludzkimi do�wiadczeniami �pozwala lepiej siê zastanowiæ,
jak dotrzeæ z propozycj¹ Ewangelii do wszystkich adresatów w wielorakich
kontekstach kulturowych�. Dalej Ojciec �wiêty dopowiada, ¿e owa dzia³al-
no�æ jawi siê jako pos³uga stanowi¹ca czê�æ zbawczej misji Ko�cio³a (por.
nr 133).

Zaszczytne zadanie g³oszenia Ewangelii, któremu chcia³ po�wiêciæ
swoj¹ pierwsz¹ adhortacjê Nastêpca �w. Piotra, sk³oni³o kolegium reakcyjne
�Kieleckich Studiów Teologicznych�, aby tematem przewodnim numeru wy-
dawanego w 2014 r. uczyniæ s³owa: Cz³owiek wobec Ewangelii. G³oszenie
Ewangelii dokonuje siê poprzez konkretne osoby i jej adresatami s¹ ludzie
okre�lonych epok i kultur, dlatego te¿ ów proces mo¿e byæ ujmowany wielo-
aspektowo. W taki w³a�nie sposób przedstawiaj¹ go opracowania naukowe
zaprezentowane w niniejszym numerze. Na zaproszenie Redakcji odpowie-
dzia³o liczne grono badaczy zarówno ze �rodowiska Wy¿szego Seminarium
Duchownego w Kielcach, jak i z innych o�rodków naukowych (tak¿e zagra-
nicznych). Owocem ich poszukiwañ jest dziesiêæ artyku³ów, które z ró¿nych
punktów widzenia spogl¹daj¹ na cz³owieka i Ewangeliê oraz ich wzajemn¹
relacjê. Tej refleksji zosta³a po�wiêcona pierwsza czê�æ XIII tomu �Kielec-
kich Studiów Teologicznych�.

W drugiej czê�ci, zatytu³owanej Varia, zgodnie z dotychczasow¹ prak-
tyk¹ zgromadzono artyku³y bezpo�rednio niezwi¹zane z g³ównym tematem
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numeru. Nie oznacza to jednak, ¿e nie mieszcz¹ siê one we wskazanym
przez papie¿a Franciszka kierunku, w jakim powinien i�æ Ko�ció³ nios¹cy
Ewangeliê wspó³czesnemu cz³owiekowi. Ca³o�ci numeru dope³nia dzia³
recenzji, gdzie omówione zosta³y najnowsze publikacje z zakresu teologii
i filozofii.

Od Redakcji


