WPROWADZENIE
„Warszawskie Studia Pastoralne” stają się coraz bardziej czasopismem interdyscyplinarnym. Jest to odpowiedź na współczesne
wyzwania, jakie stają przed teologią pastoralną. Badania naukowe
pastoralistów koncentrują się na trzech kierunkach myśli teologicznej: refleksji o Bogu, o człowieku i o Kościele. Poszerzona tematyka badań pastoralnych otwiera łamy tego czasopisma zwłaszcza
przed tymi Autorami, którzy podejmować będą naukową dyskusję
o wszystkich problemach współczesnego Kościoła i świata.
Teologia pastoralna bardzo się zmieniała ostatnimi czasy. Widać
to także po Autorach publikujących naukowe dysertacje teologicznopastoralne. Coraz więcej jest w gronie pastoralistów osób świeckich,
a to oznacza, że uprawiana dotychczas teologia pastoralna pod kątem
przygotowania do duszpasterstwa, staje się teologią praktyczną, która ma służyć całemu Kościołowi. Ta niepozorna zmiana jakościowa
stawia jednak nowe zadania także przed publikatorami teologicznymi. Mają one za zadanie nie tylko relacjonować stan badań, ale także
wskazywać nowe zadania badawcze dla teologów.
Pastoraliści powinni być szczególnie wyczuleni na współczesne
wyzwania, jako stają przed Kościołem. Jednocześnie to ludzkość domaga się od nich pomocy intelektualnej w rozwiązywaniu problemów codzienności. Dlatego pastoralista, pozostając na pierwszym
miejscu teologiem, powinien uczyć się udzielania pomocy człowiekowi na jego drodze wiary. Temu celowi mają także służyć łamy
„Warszawskich Studiów Pastoralnych”.
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Wprowadzenie

Kolejny, trzynasty numer zamyka ważny etap profilowania tematyki tego czasopisma. Zawiera on wszystkie materiały, które nadeszły do Redakcji. Artykuły zostały ułożone w alfabetycznej kolejności Autorów. Kolejne numery będą już profilowane pod kątem
nowych zadań. Przede wszystkim Redakcja kieruje zaproszenie do
wszystkich pastoralistów, aby włączyli się w dyskusję nad określeniem merytoryki teologicznopastoralnej. Ten dział w badaniach pastoralnych powinien być wyjątkowo dowartościowany. Drugi obszar
to nieustanne ubogacanie metodologii prowadzenia badań pastoralnych. I wreszcie trzeci dział to problematyka dyskusyjna, która będzie stwarzać nowe obszary współpracy interdyscyplinarnej.
Zapraszając do współpracy wszystkich pastoralistów można
mieć nadzieję, że wynikami ich badań będą zainteresowani nie tylko duszpasterze, ale będzie coraz więcej osób świeckich zaintrygowanych wymianą myśli, którzy zechcą włączyć się w poszukiwanie
odpowiedzi na pytania współczesnego członka Kościoła i obywatela
świata.
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