
Relacja Boga, który objawia się i działa w świecie, do człowieka 
i człowieka, który szuka egzystencjalnego spełnienia w kontakcie 
z Bogiem jest istotną częścią egzystencjalno-teologicznej refleksji 
naukowej. Temu fundamentalnemu zagadnieniu poświęca się bardzo 
dużo uwagi ze względu na poszerzenie i pogłębienie zainteresowania 
interakcją między Bogiem a człowiekiem w środowiskach intelektu-
alnych, w których czyni się starania, aby racjonalnie odnieść się do 
zagadnień obecności Boga w świecie i aby zrozumieć szczególne akty 
Jego ingerencji w rzeczywistość kształtowaną także przez człowieka.

Bóg realizuje odwieczny plan Zbawienia w stosunku do człowieka 
i każde Jego działanie tworzące doświadczenie egzystencjalno-cha-
rytologiczne człowieka jest zadaniem, przed którym staje człowiek, 
ukierunkowującym na przybliżenie się do zrozumienia niepojętej 
tajemnicy istoty Boga i aktu samoudzielającej się Jego miłości. Na 
każdym poziomie życia ta wzajemna relacja kształtuje obraz świata 
i procesy w nim przebiegające, w których człowiek jest protagonistą 
postrzegającym w Bogu ostateczny sens pochodzenia i spełnienia. 

Kolejny XIV tom „Rocznika Teologii Katolickiej” zawiera spectrum 
szerokiego odniesienia się do porządkowania relacji Bóg – człowiek 
– świat. Wiara chrześcijańska jest tym narzędziem, które wspiera in-
telektualne dywagacje tutaj zawarte. W zróżnicowanych tematycznie 
działach zawierających naukowe spojrzenie umożliwia refleksję nad 
szczególnymi aktami działania Boga, który uzdalnia w misteryjny 
sposób człowieka do interpretacji faktów i wydarzeń dokonujących 
się w świecie, w indywidualnym życiu, a także w zorganizowanych 
społecznościach. Chodzi o przedłożenie kluczowych dla ludzkiego 
istnienia zagadnień, które pozwolą na osiągnięcie ontologicznego 
sensu istnienia.

Poruszana w tym zakresie problematyka znajduje swoje odzwiercie-
dlenie w teologii papieża Franciszka, hermeneutyce, teologii ducho-
wości, teologii pastoralnej, teologii rodziny, teologii dialogu, mariologii 
i teologii moralnej – działach, które tworzą strukturę niniejszego 
numeru Rocznika Teologii Katolickiej.
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The relationship of God who has revealed himself and acts in the 
world with  man and man who is looking for existential fulfillment 
in the contact with God is an essential part of the existential - theo-
logical reflection of science. This fundamental issue devotes a great 
deal of attention due to the broadening and deepening interest in the 
interaction between God and man in intellectual circles, where efforts 
are made to rationally address the issues of the presence of God in 
the world and to understand the particular acts of his intervention in 
reality shaped also by man.

God carries out his plan of salvation of man and his every action 
constituting an existential – charitological experience of man is the 
task faced by a man, targeting at closer understanding the essence of 
the inexpressible mystery of God and act of his love. At every level of 
life this reciprocal relationship shapes the picture of the world and 
processes running in it, in which man is the protagonist perceiving in 
God the definitive meaning of origin and fulfillment.

This fourteenth volume of the Yearbook of Catholic Theology in-
cludes a wide spectrum of reference to organize the relationship be-
tween God – man – world. The Christian faith is the tool that supports 
the intellectual digressions included here. The different sections of 
topics containing scientific view allows you to reflect on the specific 
acts of God’s action, who enables in a mystery way a man to interpret 
facts and events taking place in the world in the individual life as well 
as in organized communities. It is to submit the key to human existence 
issues that will bring the ontological meaning of existence.

The issues raised in this regard are reflected in the theology of Pope 
Francis, hermeneutics, theology, spirituality, pastoral theology, the 
theology of the family, the theology of dialogue, Mariology and moral 
theology – sectors that form the structure of this volume.
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