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CZTERDZIESTY DRUGI TOM
„STUDIÓW PŁOCKICH”
Czterdziesty drugi tom „Studiów Płockich” otwiera artykuł poświęcony
Matce Bożej: „Maryja – ewangeliczny wzór wiary”. Tytułowy, ewangeliczny
wzór, to wiara ufna, posłuszna, wytrwała, wiara potwierdzana i „karmiąca się” świadectwem. To przesłanie jest z pewnością aktualne także dzisiaj,
w dobie nowej ewangelizacji, ale również w kontekście zbliżającej się w naszej diecezji peregrynacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Najgłębszy sens tego wydarzenia wyraża się właśnie w wymiarze wiary – jest wezwaniem do jej odnowienia i pogłębiania, a najlepszym tego wzorem jest
i pozostanie Matka Zbawiciela.
Dopełnieniem tego wątku jest artykuł ukazujący problematykę maryjną
na łamach tygodnika „Mazur”. Opracowanie to dotyczy wąskiego odcinka
dziejów kultu maryjnego w naszej diecezji (lata 1906-1918), ale – jak zwraca uwagę sam autor – może stać się przyczynkiem do „pogłębionej refleksji
teologiczno-duszpasterskiej na temat aktualnego stanu czci Matki Bożej
w naszej diecezji”, a także po raz kolejny przypomnieć, że „dziś wyrasta
z wczoraj”.
Wątek wiary przewija się także w innych tekstach prezentowanego tomu
„Studiów Płockich”, dotyczących teologii okresu patrystycznego (pism
Klemensa Rzymskiego oraz Ewagriusza z Pontu), a także teologii współczesnej. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na dwa artykuły dotyczące
problematyki posługi i formacji kapłańskiej. Pierwszy ukazuje aktualność
soborowego przesłania o posłudze i życiu kapłana (Presbyterorum Ordinis) oraz formacji kapłańskiej (Optatam totius) w kontekście zbliżającej
się pięćdziesiątej rocznicy zakończenia Soboru, drugi natomiast ukazuje
przedmiotową problematykę w świetle nauczania i świadectwa Ojca Świętego Jana Pawła II.
Jak zwykle, wiele interesujących treści dostarcza rubryka „Recenzje”.
Na uwagę zasługują w prezentowanym tomie recenzje najnowszych publikacji książkowych dwóch „naszych” autorów: ks. Andrzeja Kobylińskiego
i ks. Sławomira Zalewskiego. Recenzowane monografie poruszają najbardziej palące współczesne problemy z zakresu filozofii i teologii duchowości.
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Wprowadzenie

Prezentowany XLII tom „Studiów Płockich” zawiera ponadto liczne artykuły z zakresu filozofii chrześcijańskiej, prawa kanonicznego, historii oraz
socjologii. Nie sposób w przedmowie omówić je wszystkie, ale Czytelnik
z pewnością znajdzie w nich wiele interesujących zagadnień.
Zapraszam do lektury!
Ks. Mirosław Kosek

