Spis treści
styczeń – marzec 2017

OD REDAKCJI
Ks. Stanisław Skobel
Franciszkowe: „Służyć Jezusowi w człowieku wykluczonym … dotknąć, uczyć, pocieszyć
„tracić czas”
STUDIA I PRACE BADAWCZE
Ks. Wojciech Misztal
Bóg daje się spotkać we współczesności – nauczanie papieża Franciszka w Polsce w związku z
ŚDM 2016
Ks. Robert Nęcek
Komunikacja i bliskość. Franciszkowe przesłanie do świata w kontekście Światowego Dnia
Młodzieży w Krakowie 2016
Ks. Ireneusz Kamionka
Implikacje teologiczne przemówień papieża Franciszka podczas XXXI Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie
Rafał Leśniczak
Papież Franciszek jako lider polityczny. Próba medioznawczej interpretacji w oparciu o tezę
kumulacji Galtunga i Ruge oraz kategorię personalizacji
Ks. Marcin Kierzek
Istota kryzysu ekologicznego
Agata Rujner
Papieża Franciszka troska o małżeństwo w świetle „orędzia z okna” przy ul. Franciszkańskiej
podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
Ks. Stanisław Skobel
Młody człowiek na „służbie społecznej”

DOKTRYNA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA POMIĘDZY WŁOCHAMI A POLSKĄ
Renato Cursi
Pochwalony bądź, Panie mój, za młodzież zamieszkującą wspólny dom
Francesco de Meo
Komunikacja … pośród ludzi
Ernesto Preziosi
Laudato si’. Lud i jego dom
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Mario Toso
Encyklika papieża Franciszka na temat ochrony środowiska

DOKUMENTY
Papież Franciszek
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na XXXI Światowy Dzień Młodzieży 2016

RECENZJE
Ks. Łukasz Marczak
Beniamino di Martino, La Dottrina Sociale della Chiesa. Principi fondamentali, Firenze:
Approfondimenti, 2016, ss. 213
VARIA
Grzegorz Kucharczyk
W obronie prawa naturalnego i „zdrowego rozumu”. Osiemdziesięciolecie antytotalitarnych
encyklik Piusa XI
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Summary:
Trzy encykliki św. Jana Pawła II: Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis i Centesimus
annus należą do grupy ważnych dokumentów społecznych. Bez wątpienia stanowią one
przeobfite źródło inspiracji intelektualnych i praktycznych. Kryją one w sobie aktualny
program społeczny, który tak bardzo jest potrzebny współczesnemu światu. Stałe jego
podstawy natury etycznej są bowiem niezbędne, aby w klimacie właściwej diagnozy
społeczno-kulturowej dotyczącej tzw. panowania wysokiego (polityka), jak i panowania
niskiego (gospodarka), rzeczywiście kształtować mocne i zdrowe postawy religijno-moralne.
Keywords: Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus, św. Jan Paweł II,
katolicka nauka społeczna, nauczanie społeczne Kościoła, teologia moralna, etyka społeczna

Summary:
Jan Paweł II został nazwany i okrzyknięty wielkim: wielkim oczywiście ze względu na czas
trwania jego pontyfikatu, który objął 27 lat i pod względem długości był trzecim w historii
Kościoła; wielkim także ze względu na doktrynę, którą zawsze stanowczo podtrzymywał;
wielkim dzięki odwadze, z jaką występował, mierząc się z najtrudniejszymi sytuacjami i
najbardziej nieprzyjaznymi okolicznościami; i wielkim przede wszystkim ze względu na
trwały ślad, który pozostawił w historii, na drodze Kościoła, w świadomości ponad miliarda
katolików i wielu milionów ludzi, zwłaszcza młodych, których widać dzisiaj w tłumie
przechodzącym przed jego trumną.
Keywords:
Papież: misji, pojednania, rewolucji, nowa ewangelizacja, zmagania z ateistycznym
komunizmem, tożsamość Europy, encyklika Redemptoris missio
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