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Człowiek swoje życie realizuje w aspekcie celu. Bezpośrednio 
następuje to w czasoprzestrzeni, która jest tłem historii egzystencji 
każdej jednostki. Realizacja celów w wymiarze doczesnym nie od-
biera perspektywy wieczności, ale jest drogą prowadzącą do niej. 
Celu bowiem ludzkiej egzystencji, nie można zamknąć do wymiaru 
materialnego, gdyż człowiek ze swej natury transcenduje ku Bogu. 
Chociaż inicjatywa leży po stronie Boga, który powołuje człowieka do 
istnienia, to jednak człowiek ma za zadanie uaktywnić w sobie twórcze 
odniesienie prowadzące do osiągnięcia egzystencjalnego spełnienia aż 
po wieczność. Człowiek, chcąc urzeczywistnić swoje wysiłki korzysta 
z potencjału własnego intelektu, nie powinien zapominać jednak, że 
ten partycypuje w intelekcie Boga.

Rocznik Teologii Katolickiej, który oddajemy do Państwa rąk wpro-
wadza do zagadnień związanych z realizacją przez człowieka celu ist-
nienia we współpracy z łaską Boga. Problematyka artykułów kreślona 
jest naukowymi zagadnieniami z gruntu takich dziedzin wiedzy jak 
antropologia teologiczna, która ukierunkowuje na podmiotowe od-
niesienie do każdej osoby ludzkiej doświadczającej rozwoju i wzrostu 
osobowości; teologia dogmatyczna uwzględniająca potrzeby dialogu 
wiary z nauką, za pomocą którego, możliwe jest przybliżenie misterium 
zbawienia Jezusa Chrystusa - Boga Człowieka; historia Kościoła, która 
w wymiarze widzialnym interpretuje fakty tworzące dzieje indywidu-
alne osoby i zbiorowości ludzkiej w różnych jej wymiarach; teologia 
fundamentalna, która dostarcza podstawowych argumentów w zasto-
sowaniu stałych odniesień do kryteriów doświadczenia religijnego, 
liturgika kreowana w wymiarze obrzędowości z ukierunkowaniem na 
wydobycie przesłania duchowego; katechetyka, dzięki której człowiek 
doświadcza formacji doktrynalnej usprawniającej świadome dążenie 
do realizacji indywidualnego zbawienia; teologia prawa, będąca nor-
matywnym wsparciem w konsekwentnym realizowaniu określonego 
precyzyjnie dążenia.

Konfrontacja obejmuje zatem nie tylko zewnętrzne uwarunkowania 
egzystencjalne. Jest prowadzona w oparciu o zasadę komplementar-
ności. Ta bowiem sprzyja osiąganiu zrozumienia rzeczywistości nie 
tylko świata widzialnego ile także świata duchowego.
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Man realizes his life in terms of purpose. Directly it takes place it 
in space, which is the background history of the existence of each 
individual. Achieving the objectives in the temporal dimension does 
not deprive the perspective of eternity, but it is the way leading to it. 
The aim of human existence cannot be reduced to the material di-
mension, because the man by its nature transcends to God. Although 
the initiative lies with the God who calls man to exist, however, man 
is designed to activate in a creative reference for achieving existential 
fulfillment for all eternity. A man who wants to realize his efforts uses 
the potential of his own intellect, should not forget, however, that he 
participates in the intellect of God.

The Annual of Catholic Theology, which we offer to your hands in-
troduces the issues related to the implementation of human existence 
in order to cooperate with the grace of God. The issue of the articles 
is composed by scientific issues from such disciplines as theological 
anthropology, which orients on subjective reference to every human 
person experiencing growth and development of personality; theology 
taking into account the need for dialogue between faith and science, 
through which it is possible to approximate the mystery of salvation 
of Jesus Christ - God’s man; history of the Church, which in its visible 
dimension interprets the facts constituting the history of individuals 
and human communities in its different dimensions; fundamental 
theology, which provides basic arguments in the  application of con-
stant references to the criteria of religious experience, liturgy created 
in the dimension of rituals with a focus on mining the spiritual mes-
sage; catechetics, by which a person experiences doctrinal formation 
improving conscious pursuit of individual salvation; theology of law, 
which is normative support in the consistent implementation of pre-
cisely specified aspirations.

Confrontation includes not only the external existential conditions. 
It is conducted on the basis of the principle of complementarity. This 
fact enables achieving an understanding of reality, not only the visible 
world but also the spiritual world. 
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