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Dzisiejszy świat nadzwyczaj potrzebuje teologii, która odpowie na 
rozliczne pytania współczesnego człowieka. Przy tym fundamentalnym 
zadaniem teologa jest nieustanne utrzymanie równowagi między fides  
i ratio. Rzetelne poszukiwanie prawdy i wytrwały wysiłek w trosce  
o nią jest wyrazem autentycznej miłości Boga, który jest źródłem prawdy 
i w ogóle sensem jej poszukiwania. By zatem podążać tą drogą i nie ulec  
z jednej strony ekskluzywizmowi teologii, a z drugiej kompromisowi ze 
światem, potrzeba autentycznego dialogu. Naturę tego dialogu  
w latach 90-siątych zwięźle określił kard. Ratzinger pisząc: Nie jest dialo-
giem po prostu to, że się mówi. Sama gadanina stanowi zniszczenie i zniekształcenie 
dialogu. Dialog występuje dopiero tam, gdzie słowu towarzyszy równocześnie zasłucha-
nie. W tym zasłuchaniu dokonuje się spotkanie. W spotkaniu pojawia się wzajemne 
odniesienie, w nim zaś zrozumienie - jako pogłębienie i przemiana na poziomie bytu. 

Poszukiwania teologiczne zawarte w niniejszym Initium są właśnie 
taką próbą dialogu. W jednoczesnym wpatrzeniu, czy raczej zasłuchaniu, 
w Źródło prawdy, chce się podarować innym to, co najcenniejsze w jego 
odkrywaniu - doświadczenie spotkania. 

Obecny 41-42 (2010-2011) numer Initium jest zbiorem kilkunastu 
artykułów zasadniczo o tematyce teologicznej studentów Wydziału Teo-
logicznego UŚ i Wydziału Psychologii UŚ. W porównaniu z poprzednimi 
numerami, zmieniliśmy nieco szatę graficzną.  

W imieniu Redakcji składam serdeczne podziękowania autorom 
artykułów, recenzentom, a nade wszystko ks. bp. Gerardowi Bernackie-
mu, ks. bp. Józefowi Kupnemu oraz ks. Jerzemu Palińskiemu, rektorowi 
WŚSD, za pokrycie kosztów wydania tegoż periodyku. 

Niech treść niniejszego Initium zaprosi Czytelników do własnych 
teologicznych poszukiwań oraz skutecznie przyczyni się do pogłębienia 
wiary i znajomości całego ciała Prawdy (św. Ireneusz). 

                     dk. Krzysztof Młotek 
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