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Słowo wstępne

Już od prawie 50 lat „Częstochowskie Studia Teologiczne” spełniają swoją 
szczególnie ważną rolę w niemalże 100-tu letniej historii Archidiecezji Często-
chowskiej. Powołane zostały do istnienia przez trzeciego ordynariusza często-
chowskiego bpa dra Stefana Barełę. Jako pierwszorzędne zadanie otrzymały 
rozpowszechnianie i aktualizowanie doktryny II Soboru Watykańskiego (1962-
1965), a zwłaszcza nauki o obecności Najświętszej Maryi Panny w misterium 
Chrystusa i Kościoła.

We wstępie do pierwszego tomu „Częstochowskich Studiów Teologicznych” 
w 1973 r.  biskup Bareła pisał: „Rzetelne pod względem naukowym publikacje 
- zgodnie z myślą i duchem Kościoła Chrystusowego - powinny w dużej mierze 
przyczyniać się do głębszego poznania i realizacji Soboru Watykańskiego II. Pu-
blikowane i do druku przygotowywane prace profesorów i pracowników nauko-
wych będą nie tylko wyrazem intelektualnego poziomu duchowieństwa Diecezji, 
ale - należy się spodziewać - wpłyną na pogłębienie formacji umysłowej i ducha 
kościelnego kapłanów i laikatu. Takie - między innymi - zadania mają spełnić 
Częstochowskie Studia Teologiczne. Głębia i świeżość myśli oraz ich kościelny au-
tentyzm niechaj będą głównymi postulatami wysokiego poziomu Studiów tak 
pod względem merytorycznym jak i formalnym. Prace w nich publikowane będą 
niewątpliwie skuteczną zachętą do twórczej współpracy naszego duchowień-
stwa, szczególnie pracowników naukowych pracujących i przygotowujących się 
do samodzielnej pracy naukowej”.

W ciągu tych lat swojej działalności Redaktorzy i Autorzy starali się w rzetel-
ny i naukowy sposób podejmować aktualne dla Kościoła i świata zagadnienia.  
W tym czasie na łamach naszego częstochowskiego czasopisma naukowego uka-
zało się niemalże 1000 artykułów. W ten sposób „Częstochowskie Studia Teolo-
giczne” wpisały się w panoramę polskich czasopism teologicznych. Spoglądając 
w przyszłość należy zauważyć, że nasze czasy wraz z wyzwaniami współczesno-
ści również dla środowiska naukowego naszej Archidiecezji stanowią zadanie  
i dar, obok których nie można przejść obojętnie.



8 Abp Wacław Depo

Wyrażam wdzięczność ks. prał. dr. Teofilowi Siudemu, który pełnił funk-
cję Redaktora Naczelnego „Częstochowskich Studiów Teologicznych” w latach 
1986-2021. Jednocześnie dziękuję nowemu Redaktorowi Naczelnemu wraz  
z Zespołem Redakcyjnym za podjęcie się i przygotowanie kolejnego numeru 
„Częstochowskich Studiów Teologicznych” w nowej odsłonie. Od marca 2021 r. 
bowiem znalazły się one na platformie czasopism z otwartym dostępem. Z pew-
nością pozwoli to na nowoczesne i praktyczne korzystanie z dorobku często-
chowskiego środowiska teologicznego, i nie tylko. W przyszłości takie rozwiąza-
nie będzie służyło autorom i czytelnikom w bezpośrednim dostępie do archiwal-
nych numerów czasopisma.

Wyrażam wdzięczność Członkom Rady Naukowej „Częstochowskich Studiów 
Teologicznych” z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, którzy podjęli 
się tego ważnego zadania.

Dziękuję Recenzentom niniejszego tomu za ich zaangażowanie i wkład  
w podnoszenie poziomu naukowego i merytorycznego publikowanych artykułów.

Wszystkich zapraszam do współtworzenia „Częstochowskich Studiów Teo-
logicznych”, by stały się one przestrzenią coraz większego umiłowania Prawdy, 
którą jest Jezus Chrystus.

Ufam, iż w perspektywie zbliżającego się Złotego Jubileuszu istnienia Ar-
chidiecezji Częstochowskiej nasze czasopismo stanie się miejscem pogłębionej  
i zaktualizowanej refleksji nad tajemnicą Kościoła Częstochowskiego w jego wy-
miarze historycznym, teologicznym, maryjnym, pastoralnym, a także w jego ży-
ciowej dynamice wiary wyrażającej się w wielowymiarowej działalności ewan-
gelizacyjnej. Mam również nadzieję, że zarówno ten tom, jak i kolejne będą dla 
naszych wspólnot wiary umocnieniem na drogach diecezjalnego i XVI Zwyczaj-
nego Synodu Biskupów w Rzymie. Ta droga obejmuje lata 2021-2023, które wy-
znaczył Ojciec Święty Franciszek.

Cały Zespół Redakcyjny, Członków Rady Naukowej, Autorów i Czytelników 
powierzam macierzyńskiej opiece Maryi, Matce Słowa Bożego, by jako „podpo-
ra rozumienia wiary” (Fides et ratio, 108) pomogła wszystkim w kontemplacji 
przedziwnej tajemnicy Jej Syna.
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Częstochowa, 7 października 2021 r., w święto Matki Bożej Różańcowej.


