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Od Redaktora

Tegoroczny numer „Studiów Redemptorystowskich” pojawia się w wyjątkowym czasie, naznaczonym przez niespodziewaną wirusową pandemię, która zdeterminowała odczucia i przeżycia także w obszarze badań naukowych.
Rok temu, oddając do rąk Czytelników kolejny numer pisma, byliśmy
przekonani, że winno ono otworzyć się szeroko na potrzeby związane z wyzwaniami systemu ewaluacyjnego dyscyplin naukowych, jakie przyniosła ze
sobą nowa Konstytucja dla Nauki. Fakt umieszczenia „Studiów Redemptorystowskich” na ministerialnej liście czasopism punktowanych dał nam nie tylko
poczucie satysfakcji z dotychczasowej pracy, ale też nadzieję na dalszy rozwój
i nowe wyzwania, które będą umacniać pasję pisania i wiarę w twórczą, przemieniającą moc słowa. Zdaliśmy sobie sprawę, że musimy podjąć kolejne działania doskonalące: wypracować lepszy profil strony internetowej czasopisma,
przemyśleć jego stronę merytoryczną i strukturę, podjąć próbę umieszczenia
go na platformach międzynarodowych.
Musimy jednak przyznać, że część tych zamierzeń trzeba było przełożyć
w czasie, ponieważ niepewność przyszłości w sposób prawie irracjonalny
wymusiła niejako tymczasowy charakter podejmowanych rozwiązań i zadań. Wprowadzone drobne zmiany w strukturze pisma – rezygnacja z części poświęconej artykułom niezwiązanym bezpośrednio z daną dyscypliną
(Varia) – nie ograniczyły, mamy nadzieję, szerokiej gamy poruszanych przez
naszych autorów zagadnień i problemów. Obok podejmowanych w „Studiach
Redemptorystowskich” tematów filozoficznych, teologicznych, historycznych
i prawnych chcemy znaleźć również miejsce na refleksję i przemyślenia dotyczące obecnej kondycji człowieka i świata. Niezmiernie ważnymi zagadnieniami pozostają wciąż obecny stan chrześcijaństwa i przeżywanej wiary czy
szeroko pojętej kultury oraz nowe rozwiązania społeczno-prawne i problemy
natury etycznej i moralnej.
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Wydarzenia związane z trwającą pandemią rodzą wiele obaw o dalszy rozwój, osiąganie zamierzonych celów i realizację zadań, które stoją przed każdym, kto pragnie autentycznie uczestniczyć w życiu duchowym i naukowym
zarówno środowisk akademickich, jak i różnych wspólnot o charakterze społecznym i religijnym. „Studia Redemptorystowskie” pragną mieć swój udział
we współczesnym sporze o właściwy obraz świata, zwłaszcza w dyskusji między chrześcijaństwem a myślą filozoficzną, dyskusji będącej częścią debat nad
kwestią współistnienia wielu różnych światopoglądów i religii, i w ten sposób
towarzyszyć zagubionemu współczesnemu człowiekowi na drogach jego rozwoju. Ważne, by niepokój i lęk przed tym, co niepewne, nie przesłoniły rodzących się możliwości nowego myślenia i działania.
Marek Urban CSsR

