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WPROWADZENIE 
 
 
Im więcej czasu upływa od śmierci papieża Jana Pawła II w dniu 2 IV 2005 

r., a termin jego kanonizacji, wyznaczony na 27 IV 2014 r., zbliża się wielkimi 
krokami, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że jego pontyfikat był pod każdym 
względem niezwykły i rekordowy. 264 następca św. Piotra Apostoła, pierwszy od 
455 lat papież nie-Włoch, lecz Słowianin, kierował Łodzią Piotrową przez pra-
wie 26 i pół roku. Ten trzeci pod względem długości pontyfikat w historii wywarł 
wielki wpływ na życie Kościoła katolickiego i współczesnego świata. Ten wpływ 
dokonywał się zarówno poprzez świadectwo osobistej świętości, jak i nauczanie, 
niezwykle bogate tak pod względem treściowym, jak i ilościowym.  

Dla potwierdzenia tego wystarczy nadmienić, że Jan Paweł II ogłosił 14  
encyklik, 15 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich i 45 listów apostolskich, nie 
mówiąc o kilkudziesięciu innych listach motu proprio. Również Światowe Dni 
były dla niego okazją do nauczania. Przykładowo: na Światowy Dzień Pokoju 
wystosował 27 orędzi, na Światowy Dzień Chorego — 13 tekstów, na Światowy 
Dzień Młodzieży — 20 orędzi i na Światowy Dzień Środków Społecznego Prze-
kazu — 26 tekstów. Niemal corocznie z okazji Bożego Narodzenia, Wielkiego 
Postu i Wielkanocy przygotowywane były specjalne orędzia. Podczas 104 zagra-
nicznych podróży apostolskich i 145 wizyt na terenie Włoch Papież wygłosił 
w sumie około 2400 przemówień do różnych osób i środowisk. Ponadto w ra-
mach audiencji środowych przeprowadził kilka cykli katechez1. Czymś niespoty-
kanym dotychczas w historii papiestwa jest fakt, że Jan Paweł II opublikował 
5 książek, spośród których rekordy popularności biło ostatnie jego dzieło pt. Pa-
mięć i tożsamość (Kraków 2005), które tylko w roku jego wydania osiągnęło 
w skali świata nakład 1135 tys. egzemplarzy. Obliczono, że oficjalny watykański 
zbiór papieskich wypowiedzi pt. „Insegnamenti di Giovanni Paolo II”, obejmują-
cy 58 tomów, liczy ponad 90 tysięcy stron tekstu. 

To niedające się ogarnąć nauczanie papieskie stanowi nie lada wyzwanie dla 
teologów i różnego rodzaju badaczy. Wśród nich nie może zabraknąć teologów 
duchowości, którzy w doktrynie Jana Pawła II z pewnością znajdą wiele cennych 
inspiracji. 
——————— 

1 Zob. S. Karczewski, Jan Paweł II. Encyklopedia Pontyfikatu 1978-2005, Radom 2005, 
s. 547-560. 
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Zaledwie próbą takiego pochylenia się nad doktrynalnym dziedzictwem 
Wielkiego Rodaka było tegoroczne sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Teolo-
gów Duchowości, zwołane w jego rodzinnym mieście, jak również niniejszy tom 
rocznika „Duchowość w Polsce”. Niemal w całości jest on poświęcony teolo-
giczno-duchowościowej analizie niezwykle obfitego nauczania, jakie on pozo-
stawił. 

Niniejszy tom zawiera więc rozszerzone i uzupełnione treści wystąpień pod-
czas wspomnianego sympozjum, jak również inne artykuły, które w jakiś sposób 
czynią przedmiotem uwagi papieskie treści. Wklejone w tekst niektórych wystą-
pień fotografie w jakimś stopniu oddają twórczą i zarazem radosną atmosferę  
tego spotkania.  

Całość dopełnia kilka studiów uzupełniających oraz trzy recenzje wydanych 
ostatnio książek. Jak zawsze w ostatniej części rocznika znalazły się sprawy  
organizacyjne. Tym razem jest to niemal dosłowny protokół z Walnego Zebrania 
Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia oraz prezentowane wtedy spra-
wozdanie z pierwszych pięciu lat działalności Stowarzyszenia. Niestety, z przy-
czyn niezależnych od Redakcji, zabrakło tekstów źródłowych, dotychczas zwy-
kle prezentowanych w części pierwszej rocznika. Być może jest to szczęśliwy 
zbieg okoliczności, gdyż za pierwszorzędne teksty źródłowe dla polskiej ducho-
wości należy uznać nauczanie Jana Pawła II, którego eksploracją zajmować się 
będą kolejne pokolenia badaczy.  

Z uwagi na treść, kolejny tom rocznika „Duchowość w Polsce”, który odda-
jemy do rąk czytelników — głównie członków Polskiego Stowarzyszenia Teolo-
gów Duchowości, stanowi skromny wyraz wdzięczności wobec naszego Wiel-
kiego Rodaka z okazji trzydziestopięciolecia rozpoczęcia jego pontyfikatu. 
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