Słowo wstępne
W rozdziale II Statutu Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów
i Duszpasterzy im. Jana Pawła II, zatytułowanym: Cele i środki działania podkreśla się, że do jego zadań należy m.in. upowszechnianie
zasad i nowoczesnych metod działalności duszpasterskiej Kościoła
oraz promowanie i wspieranie dialogu między pastoralistami i praktykami kościelnymi. Ten cel Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie działalności wydawniczej i współdziałanie z władzami wyższych uczelni dla prowadzenia dialogu i podejmowania wspólnych
inicjatyw naukowych. Taka współpraca została nawiązana z Wydziałem Teologicznym UKSW w Warszawie, a jej pierwszym widzialnym
efektem jest powstanie serii wydawniczej: Biblioteka Teologii Pastoralnej. W tej serii ukazały się już dwa dzieła: ks. Józefa Chrzanowskiego, Człowiek pierwszą drogą Kościoła. Studium teologicznopastoralne w świetle nauczania Jana Pawła II, Warszawa 2008 i ks. Stanisława Gasińskiego, Pastoralne implikacje przepowiadania w twórczości ks. prof. Stanisława Grzybka. Studium homiletyczno-pastoralne, Warszawa 2008.
Trwają przygotowania do jednodniowej konferencji wspólnie
organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II i Komisję Konferencji Episkopatu Polski
ds. Duszpasterstwa Ogólnego pod przewodnictwem J.E. Ks. Abp. Stanisława Gądeckiego, która odbędzie się 28 X 2008 r. w Sieradzu. Jej
tematem będzie planowanie duszpasterskie. Szczegółowe informacje
na ten temat niebawem ukażą się na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.pspd.ovh.org
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Rozpoczął się też nowy rok akademicki, który dla studentów
otwiera nowe perspektywy zdobywania wiedzy, a przed nauczycielami akademickimi stawia nowe wyzwania badawcze. Także studenci
teologii pastoralnej będą podejmować nowe wysiłki zgłębiania teorii
i praktyki kościelnej. Pomocą w tych naukowych poszukiwaniach
mogą być dla nich artykuły umieszczone w ósmym numerze Warszawskich Studiów Pastoralnych.
Część naukową otwiera artykuł ks. Krzysztofa Lewandowskiego: Obecność Kościoła w sferze publicznej. Kolejne dwa artykuły
uszczegóławiają tę problematykę, odwołując się do środowiska młodzieży. Ks. Jan Przybyłowski ukazuje relacje między przemianami
społecznymi a przemianami religijności młodzieży katolickiej w Polsce, a Mateusz Tutak omawia zaangażowanie społeczne ludzi młodych w nauczaniu Jana Pawła II.
Dwa kolejne artykuły podnoszą problem prawdy, wiary i dialogu. To również jest ważny obszar obecności Kościoła w świecie:
ks. Paweł Góralczyk przedstawia oryginalność wiary chrześcijańskiej,
a ks. Jan Wal ukazuje różne aspekty prawdy i jej dialogiczne odniesienia.
Trzy następne artykuły dotyczą funkcji pośrednictwa zbawczego. Pierwszy problem dotyka funkcji prorockiej głoszenia prawdy,
która rodzi wiarę. Na ten temat pisze ks. Stanisław Gasiński, Przepowiadanie aktualizacją zbawienia w Kościele. Drugie zagadnienie skupia refleksję teologiczną na funkcji kapłańskiej. Na ten temat pisze
ks. Kazimierz Matwiejuk, Formacyjny wymiar liturgii. Trzeci artykuł
ks. Edmunda Robka omawia funkcję królewską (królowanie jest służbą): Oblicza miłości w charytatywnej posłudze Kościoła.
Ostatnie artykuły części naukowej wprowadzają Czytelnika
w trudne problemy cierpienia człowieka. Najpierw bp Andrzej F.
Dziuba stawia pytania wokół życia, umierania i śmierci człowieka,
a następnie Błażej Szostek ukazuje żałobę jako przestrzeń działania
zespołu hospicyjnego. Tę część kończy artykuł Przemysława Kondrata pt. Problematyka pełnomocnictwa udzielonego osobie ubezwłasnowolnionej częściowo. W numerze znajdują się także recenzje wybranych nowości wydawniczych.
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Oddając do rąk Czytelników kolejny numer Warszawskich Studiów Pastoralnych, czynimy to z nadzieją, że lektura materiałów naukowych pozwoli im lepiej poznać Kościół, ukochać go i służyć mu.
ks. dr hab. Edmund Robek SAC
Przewodniczący zespołu redakcyjnego
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