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Wprowadzenie
W Książce: „Wieczór się zbliża i dzień już się chyli”, kard. Robert Sarah
podejmuje próbę teologicznej analizy współczesnych problemów z jakimi boryka się świat, Kościół, Europa, chrześcijanie. Kardynał uważa, „że
nie zdajemy sobie sprawy, do jakiego stopnia cała kultura zachodnia jest
naznaczona zblazowaną obojętnością na Boga, która rodzi smutek i brak
nadziei. (…) Współczesny człowiek odrzuca adorację, by nie znaleźć swej
najgłębszej radości w kimś innym, niż on sam. Skutkiem jest zawistna
i smutna samotność”.
W trafnej diagnozie rzeczywistości autor widzi nadzieję w poszukiwaniu „Boga w ludzkim ciele”, który sam wyszedł nam na spotkanie. W dobie
cyfryzacji, komunikacji sms, liczenia zysków, pomnażania kapitału, współczesny człowiek zapomniał, że ma duszę, że istnieją sprawy niewymierne,
metafizyczne, duchowe, które ukazują tak naprawdę wielkość człowieka
- humanitas, stanowią jego miarę. Współczesny człowiek zapomniał o swojej chrześcijańskiej tożsamości. Dlatego nauki teologiczne, przez swoją naukową refleksję, spełniają służebną rolę, by człowiek poznał prawdę o sobie
samym, by nie był sam, aby nie był „naznaczony zblazowaną obojętnością
na Boga”.
Oddajemy do ręki kolejny, 37. Tom Studiów Teologicznych Białystok
Drohiczyn Łomża, w którym odnaleźć można interesujące artykuły, gdzie
autorzy chcąc się przysłużyć ratowaniu „skorodowanej” współczesnej cywilizacji chrześcijańskiej ukazali piękno człowieka wierzącego, kimkolwiek
on jest. Z przeszłości, dalszej i bliższej wydobyli ciekawe sylwetki zatroskane o wychowanie chrześcijańskie i krzewienie Bożych cnót, przewodników
na ścieżce wiary. Ukazali istotę tożsamości chrześcijańskiej prowadzącej na
spotkanie z Bogiem. Nie bali się pokazać osobowość tchórzliwą i grzeszną,
która nie jest zdolna unieść wielkość orędzia Jezusa z Nazaretu.
Obecny rok duszpasterski poświęcony jest tematyce eucharystycznej
– „Wielka tajemnica wiary”. Przekazany, kolejny, tom Studiów Teologicznych Białystok Drohiczyn Łomża niech będzie wsparciem w działalności
duszpasterskiej, w ukazywaniu świadków wiary w moc, jaką daje tajemnica
Eucharystii.
Redakcja dziękuje autorom artykułów aktualnego numeru Rocznika, jednocześnie zaprasza do przygotowania kolejnych publikacji po-
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święconych tematyce Eucharystii, jako tajemnicy celebrowanej, bowiem
hasło duszpasterskie 2021 r. będzie brzmiało: „Zgromadzeni na świętej
wieczerzy”.
Redakcja
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