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WPROWADZENIE 
 
 
Wśród statutowych zadań Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, 

obok prowadzenia badań, ze szczególnym zwróceniem uwagi na duchowość pol-
ską, jest między innymi organizowanie spotkań studyjnych i formacyjnych1.  

W nawiązaniu do tego jakiś czas temu Zarząd Stowarzyszenia postanowił, że 
corocznie będą organizowane wspólne spotkania teologów duchowości z tymi, 
którzy bezpośrednio i w praktyce mają do czynienia z formacją duchową. A za-
tem po interesującym ubiegłorocznym spotkaniu na temat formacji duchowej 
w seminariach duchownych i nowicjatach, przyszła kolej na przedstawicieli naj-
większych i najważniejszych zrzeszeń działających w łonie Kościoła katolickie-
go w Polsce. Planowane są podobne spotkania z kierownikami duchowymi, reko-
lekcjonistami, egzorcystami i duszpasterzami. Chodzi bowiem o wzajemną wy-
mianę poglądów i poznawcze ubogacenie pomiędzy tymi, którzy w sposób aka-
demicki zajmują się duchowością i tymi, którzy są niejako na pierwszej linii 
frontu ewangelizacyjno-formacyjnej działalności Kościoła katolickiego.  

W ramach wspomnianego cyklu w dniach 8-9 VI 2012 roku w Domu Reko-
lekcyjno-Formacyjnym na Bielanach w Warszawie przy okazji dorocznego zjaz-
du Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości odbyło się sympozjum, któ-
rego wiodącym tematem było poszukiwanie nowych perspektyw dla teologicznej 
refleksji nad niezwykle żywym i ważnym dla życia Kościoła zjawiskiem zrze-
szeń chrześcijańskich. Przez postawienie konkretnych pytań o to, jaką koncepcją 
świętości kierują się współczesne zrzeszenia w swojej pracy formacyjnej, jakimi 
posługują się metodami i środkami duchowego rozwoju, oraz na jakie najczęściej 
napotykają trudności i przeszkody, teologowie duchowości chcieli lepiej zrozu-
mieć swoje wobec nich zadania. W założeniu nie chodziło więc o prostą autopre-
zentację ruchów, lecz o pogłębioną i metodycznie ukierunkowaną autorefleksję. 

Studiując zawarte w drugiej części niniejszego rocznika materiały posympo-
zyjne, którymi są głównie wypowiedzi przedstawicieli wybranych zrzeszeń 
w Polsce, nietrudno dostrzec, że niektóre z tych zrzeszeń mają dość jasną i doj-
rzałą wizję celu, metod i środków swojej pracy ewangelizacyjno-formacyjnej, 
inne zaś sprawiają wrażenie, jakby dopiero poszukiwały swojej tożsamości, dla-
tego postawione pytania zdają się przerastać poziom ich samoświadomości. 

——————— 
1 Zob. Statut Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, art. 7 ust 1; art. 8, ust. 3. 
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Niemniej jednak zebrany materiał, zarówno dla teologów duchowości, jak 
i środowisk zrzeszeń chrześcijańskich w Polsce może stanowić interesujący 
przedmiot badań i punkt wyjścia do dalszych refleksji, które pozwolą wytyczyć 
nowe perspektywy w płaszczyźnie umocnienia wiary. Ten bowiem aspekt należy 
szczególnie podkreślić w związku z trwającym aktualnie Rokiem Wiary, który — 
jak zaznaczył papież Benedykt XVI w liście apostolskim Porta fidei — daje nie-
powtarzalną okazję do „wprowadzenia całej wspólnoty kościelnej w czas szcze-
gólnej refleksji i ponownego odkrycia wiary” (nr 4). Ma on także być „zaprosze-
niem do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela 
świata” (nr 6). To zaś jest w centrum uwagi wszystkich ruchów i wspólnot. 

Za zachętę do podjęcia refleksji nad jakością swojej wiary mogą posłużyć 
pozostałe artykuły, zawarte w niniejszym tomie. Otwiera go prezentacja mało 
znanych w polskiej pobożności Godzinek o Bożym Grobie Jakuba Pawła Radliń-
skiego, bożogrobca. Natomiast po obszernym dziale, prezentującym owoce wspo-
mnianego sympozjum warszawskiego, znajdziemy kilkanaście studiów z zakresu 
historii duchowości, antropologii duchowej, hagiografii oraz innych opracowań. 
Wśród tych ostatnich znajduje się artykuł dr hab. Teresy Paszkowskiej, prof. 
KUL na temat zaangażowania osób konsekrowanych we współczesne ruchy ko-
ścielne, który doskonale wpisuje się w wiodący temat niniejszego tomu. Całość 
dopełniają informacje dotyczące bieżącej działalności Stowarzyszenia. W celu 
podniesienia jakości artykułów zgłaszanych do druku w roczniku „Duchowość 
w Polsce”, jak również usprawnienia żmudnej pracy redakcyjnej, podano cały 
szereg wskazań, którymi powinni kierować się w zainteresowani autorzy. 

Na koniec warto podkreślić fakt stopniowego umiędzynarodowiania zarówno 
Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, jak i rocznika „Duchowość 
w Polsce”. W bieżącym tomie znalazły się bowiem publikacje czterech obcokra-
jowców i trzy artykuły w obcych językach. Daje to podstawy do podjęcia w nie-
dalekiej przyszłości starań o uzyskanie dla naszego rocznika statusu czasopisma 
punktowanego.  
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