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WPROWADZENIE
Najważniejszym celem statutowym, jaki postawiło sobie Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości, jest prowadzenie badań w dziedzinie życia duchowego oraz promowanie i popularyzowanie wiedzy w tym zakresie, a ponadto
integrowanie środowiska teologów duchowości w Polsce i tym samym koordynowanie ich współpracy pomiędzy sobą i z osobami odpowiedzialnymi za formację duchową (zob. Statut PSTD, art. 7).
Zgodnie z tymi założeniami Stowarzyszenie od początku swego istnienia podejmuje różne inicjatywy. Wśród nich za najważniejsze należy uznać doroczne
Zjazdy Teologów Duchowości, w ramach których odbywają się sesje naukowe
w gronie specjalistów, oraz wydawanie rocznika naukowego pt. „Duchowość
w Polsce”. Jest on oficjalnym periodykiem Stowarzyszenia (por. Statut PSTD,
art. 10). Przedmiotem tych działań jest próba identyfikacji oraz interpretacji
współczesnych zjawisk w sferze życia duchowego, zaś metodą – spotkanie oraz
wymiana myśli pomiędzy teologami duchowości, wchodzącymi w skład Stowarzyszenia, i tymi, którzy na co dzień w swej posłudze zajmują się życiem duchowym od strony praktycznej. Wśród tych ostatnich byli formatorzy i odpowiedzialni za formację w seminariach duchownych oraz nowicjatach zakonnych
(Zjazd PSTD w dniach 24-25.06.2011 roku w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej „Emaus” w Turnie nad Pilicą), a także liderzy współczesnych zrzeszeń chrześcijańskich (Zjazd PSTD w dniach 8-9.06.2012 roku
w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym na Bielanach w Warszawie). Po refleksji
nad duchowością w nauczaniu św. Jana Pawła II, podjętej z okazji 35. rocznicy
powołania go na Stolicę Piotrową (Zjazd PSTD w dniach 21-22.06.2013 roku
w Karmelitańskim Centrum Rekolekcyjno-Pielgrzymkowym „Na Górce” im.
Jana Pawła II Wielkiego w Wadowicach), przyszedł czas na zajęcie się współczesnymi zjawiskami i tendencjami charyzmatycznymi.
Temu właśnie poświęcone było sympozjum naukowe w ramach tegorocznego
Zjazdu Stowarzyszenia, który odbył się w Krakowie w Sercańskim Centrum
Zdrowia Rodziny „Domus Mater” w dniach 20-21.06.2014 roku. Teologowie duchowości spotkali się z duszpasterzami i osobami, które na co dzień poprzez
swoją posługę mają do czynienia z takimi praktykami i zjawiskami, jak: modlitwa charyzmatyczna i duch proroctwa, przebaczenie międzypokoleniowe, msze
święte z modlitwą o uzdrowienie, tzw. „spowiedź furtkowa” czy spoczynek
w Duchu Świętym.
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Treść ich wystąpień składa się na drugą część niniejszego tomu, którą tradycyjnie poprzedza prezentacja tekstów źródłowych polskiej pobożności. Zamieszczenie w roczniku „Duchowość w Polsce” wspomnianych wystąpień, które na
ogół mają charakter prezentacji dokonywanej praktyki, nie zaś analitycznych
studiów naukowych, nie oznacza, że wszystkie zawarte tam stwierdzenia teologowie duchowości przyjmują bezkrytycznie. Chodziło raczej o zaprezentowanie
stanowisk i podjęcie dyskusji, tym bardziej, że wokół wspomnianych zjawisk
narosło wiele nieporozumień. Niekiedy wytworzyły się też nowe praktyki i zwyczaje duszpasterskie, które w świetle klasycznej duchowości katolickiej mogą
stanowić prawdziwe wyzwanie tak dla teologów, jak i duszpasterzy.
Rocznik „Duchowość w Polsce” nie ogranicza się jednak do publikacji materiałów z odbytych sympozjów, które nierzadko są impulsem do dalszych poszukiwań naukowych, a przez to prawdziwą kuźnią współczesnej teologii duchowości. Toteż trzecią jego część stanowią różne materiały i studia. Jest to owoc pracy
badawczej zarówno dojrzałych profesorów, cieszących się uznanym autorytetem,
jak i początkujących naukowców, których poszukiwania wnoszą coś nowego do
stanu wiedzy w zakresie duchowości katolickiej. Całość tomu dopełnia kilka recenzji i sprawozdań. Na końcu zaś – podobnie jak poprzednio – została zamieszczona najnowsza lista członków Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości. Wynika z niej, że Stowarzyszenie choć powoli, to jednak się rozwija. Jego
intelektualny potencjał pozwala nie tylko podejmować śmiałe projekty badawcze, ale przede wszystkim z nadzieją patrzeć na przyszłość polskiej teologii
duchowości.
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