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WPROWADZENIE 
 
 
Dokumenty Soboru Watykańskiego II i późniejsze wypowiedzi papieży oraz 

dykasterii watykańskich odnośnie do kapłaństwa oraz życia konsekrowanego, 
mówiąc o formacji, często kładą nacisk na jej duchowy wymiar. Na przykład 
w konstytucji o świętej liturgii Sacrosanctum Concilium czytamy, iż świętą litur-
gię należy „wykładać z uwzględnieniem zarówno aspektu teologicznego i histo-
rycznego, jak i duchowego, duszpasterskiego oraz prawnego” (nr 16). Z kolei 
Ojcowie soborowi w dekrecie o formacji kapłańskiej Optatam totius, pisząc 
o harmonijnej oraz zintegrowanej formacji przyszłych kapłanów wśród różnych 
jej aspektów wymieniają duchowość jako nieodzowny element (por. nr 4), gdyż 
— jak zauważają na innym miejscu — „formacja duchowa powinna ściśle wią-
zać się z kształceniem intelektualnym i duszpasterskim…” (OT 8).  

Wiele uwagi formacji duchowej w środowiskach życia konsekrowanego po-
święca instrukcja Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń 
Życia Apostolskiego pt. Rozpocząć na nowo od Chrystusa na temat odnowionego 
zaangażowania życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu. Już we wstępie 
znajdujemy zaproszenie skierowane do osób konsekrowanych, aby „w każdym 
środowisku i kulturze stawiały przede wszystkim na duchowość” (nr 4). Nieco 
dalej instrukcja wyjaśnia, że „chodzi o położenie nacisku na duchowość w naj-
głębszym tego słowa znaczeniu, jako życie według Ducha. Życie konsekrowane 
potrzebuje dzisiaj przede wszystkim zrywu duchowego, który pomoże w konkre-
cie życia odkryć ewangeliczny i duchowy sens konsekracji chrzcielnej i swej 
nowej, szczególnej konsekracji” (RdC 20). 

Tego rodzaju stwierdzenia Magisterium Ecclesiae stały się inspiracją do zor-
ganizowania przez Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości ogólnopol-
skiego sympozjum nt. „Teologia duchowości w procesie formacji do kapłaństwa 
i życia konsekrowanego”, które w ramach dorocznego Zjazdu Stowarzyszenia 
odbyło się w pięknym Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radom-
skiej „Emaus” w miejscowości Turno nad Pilicą w dniach 24-25 VI 2011 roku. 
Wygłoszone tam referaty, jak również zapis ożywionej dyskusji, zamieszczone 
w części drugiej niniejszego rocznika „Duchowość w Polsce” jako „Polska teo-
logia duchowości”, stanowią jego dominantę. 

Zgodnie z dotychczasową praktyką, w części pierwszej pt. „Źródła polskiej 
duchowości” zamieszczono dwa siedemnastowieczne traktaty o przeżywaniu  
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Eucharystii, wydobyte na światło dzienne z Archiwum Klasztoru Sióstr Klarysek 
w Starym Sączu i opracowane przez ks. Janusza Królikowskiego. 

W części trzeciej „Historia duchowości” znalazł się interesujący artykuł  
ks. Józefa Grzywaczewskiego na temat idei Bożego Miłosierdzia w początkach 
chrześcijaństwa.  

Do części poświęconej antropologii duchowej zaliczono dwa studia. Pierw-
sze, na temat koncepcji człowieka według św. Bonawentury, przygotował 
o. Tadeusz Starzec, kapucyn. Natomiast ks. Sławomir Zalewski podjął temat  
duchowego oczyszczenia i jego reperkusji w psychice człowieka. 

Część piątą poświęconą hagiografii wypełnia artykuł niżej podpisanego, pre-
zentujący nieznaną, lecz niezwykłą postać polskiej mistyczki s. Hilarii Głów-
czyńskiej ze Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. 

W luźnych materiałach i studiach znalazły się trzy artykuły w jakiś sposób 
wiążące się z głównym tematem niniejszego rocznika. Ks. Łukasz Dyktyński 
podjął temat celibatu jako przejawu duchowości kapłańskiej, natomiast ks. Adam 
J. Sobczyk, misjonarz Świętej Rodziny, zajął się problematyką kierownictwa du-
chowego kandydatów do kapłaństwa i życia konsekrowanego. O roli świadectwa 
w służbie nowej ewangelizacji pisze pallotyn ks. Czesław Parzyszek. 

Całość tomu dopełniają dwa sprawozdania i dwie recenzje. Jeśli chodzi 
o sprawozdania, to zamysłem redaktora jest, aby począwszy od niniejszego tomu 
w tym dziale zawsze znalazły się możliwie szczegółowe informacje o działalno-
ści Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości. 

Można mieć zatem nadzieję, że prezentowany tom swoją różnorodnością tre-
ści, skoncentrowanych wokół formacji duchowej w seminariach duchownych 
i nowicjatach zakonnych, zainteresuje nie tylko środowisko teologów duchowo-
ści, ale także szersze grono czytelników. 
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