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OD REDAKCJI

Kościół kielecki mijający rok 2017 przeżywał pod znakiem dwóch  
szczególnych rocznic. Pierwszą było 100-lecie objawień fatimskich. Ob-
chody tej rocznicy głęboko wpisały się w rytm życia bardzo wielu wspólnot  
parafialnych. W refleksji teologicznej rocznica ta znalazła swój oddźwięk
także na kartach naszego rocznika. Zapraszamy w nim czytelników do za-
poznania się z tłumaczeniem fragmentów Poezji Wenancjusza Fortunata, 
przygotowanym przez ks. Tadeusza Gacię. Tekst opatrzony odpowiednim 
wstępem, przybliża twórczość na ogół nieznaną polskiemu czytelnikowi. 
Wybrane fragmenty utworów Fortunata, związane z czcią oddawaną Ma-
ryi, dają okazję poznania, w jaki sposób na przełomie antyku i wczesnego 
średniowiecza wyraziła się pobożność maryjna charakterystyczna dla nie- 
podzielonego Kościoła.

Drugą szczególną rocznicą przypadającą w tym roku i ważną dla Ko-
ścioła kieleckiego było 290-lecie istnienia i działalności Wyższego Semina-
rium Duchownego w Kielcach. Ta najstarsza w mieście uczelnia ma za sobą 
bardzo ciekawą i burzliwą historię. Na łamach naszego rocznika chcieliśmy 
zaznaczyć tę rocznicę poprzez publikację kalendarium dziejów Wyższego 
Seminarium Duchownego w Kielcach, które pozwoliłoby czytelnikowi  
objąć jednym spojrzeniem najważniejsze wydarzenia związane z tą Alma 
Mater. Ów zamysł udał się połowicznie. Kwerenda archiwów przeprowa- 
dzona przez ks. Tomasza Gocela pokazała bowiem, że trudno będzie w jed-
nym numerze w sposób rzetelny zdać sprawę z minionych lat tworzących 
długą historię kieleckiego seminarium. Stąd w niniejszym roczniku publiku-
jemy tylko pierwszą część Kalendarium, od założenia Seminarium po śmierć 
bpa Czesława Kaczmarka w 1963 r. Z pewnością lektura zamieszczonego 
tekstu – jak i jego drugiej części, która jest przygotowywana do druku  
w przyszłym roku – będzie dobrą okazją do odkrycia niezwykłego bogactwa 
historii lokalnej, zarówno tej związanej z życiem Kościoła kieleckiego, jak 
i społeczności ziemi świętokrzyskiej oraz innych regionów wchodzących  
w skład diecezji kieleckiej.

Zgodnie z tradycją naszego rocznika, w części zatytułowanej Varia, 
zamieszczamy cały szereg artykułów wykraczających poza tematykę  
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niniejszego, XVI tomu KST. Znajdują się tam opracowania, których autorzy 
niekoniecznie są związani ze środowiskiem kieleckim, ale których twórczość 
na pewno ubogaca naszą myśl teologiczną. Czytelnik może zatem tu znaleźć 
liczne artykuły z dziedziny teologii biblijnej, fundamentalnej, dogmatycznej, 
misjologii, teologii duchowości, filozofii, prawa kanonicznego, a także recen-
zje ostatnich interesujących publikacji naukowych. 


