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Słowo wstępne
Czekamy na beatyfikację sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Czekamy i przygotowujemy się. Wzmagając te przygotowania, które z pewnością uwzględnią biograficzne
poznanie samej osoby, faktów z życia i dzieła Prymasa Tysiąclecia, skorzystajmy ochoczo z trzech tzw. kazań świętokrzyskich, aby w zaciszu domowego, niestety, lockdownu
rozpocząć przygodę z prymasowską myślą społeczną. W kazaniach tych kard. Wyszyński
podnosi sprawę kondycji człowieka widzianą z trzech perspektyw: homo Dei, homo oeconomicus, homo politicus.
W jednym z nich, a konkretnie w pierwszym, wygłoszonym 13 stycznia 1974 r., Prymas Polski, wychodząc od naturalnego dla każdego człowieka, głęboko egzystencjalnego
pragnienia istnienia w nieskończoność, poprzez intelektualną potrzebę trwania w prawdzie, jak również przez pragnienie bycia dobrym, dochodzi do jeszcze jednej, fundamentalnej tęsknoty konstytuującej człowieka. Jej treścią jest stałe szukanie, nawet domaganie
się miłości. Kard. Wyszyński wyjaśnia:
Człowiek nadto pragnie – i to jest bodaj najsilniejsze dążenie – być miłowanym. Mniej
może pragnie miłować, niż – być miłowanym, korzystać z miłości. Rzecz znamienna,
że wymiar miłości sublimuje się. Człowiek, przechodząc od miłości fizycznej, której
niedostateczność łatwo stwierdza, szuka miłości wyższego rzędu – miłości duchowej,
a nawet nadprzyrodzonej. (Nauczanie społeczne 1946-1981. Warszawa 1990 s. 575)

Pomyślmy! Mowa o trzech rodzajach miłości: fizycznej, duchowej i nadprzyrodzonej.
Pierwsza narasta i wyczerpuje się w obszarze ludzkiego ciała. Druga wchodzi w obszar
wyższych pragnień i osiągnięć ludzkich. Mowa o wymiarze duchowym człowieka, swoistej
„matrycy ideowej”, której współrzędnymi są lepiej lub gorzej określone miary prawdy, dobra i piękna oraz jedności czy harmonii. Trzeci poziom miłości dotyka nadprzyrodzoności.
W tej przestrzeni rozgrywa się coś więcej niż przeżycie błogości charakterystyczne dla poprzednich poziomów miłości. Tutaj trwa dialog na temat istnienia, sensu i trwania. Jest to
dialog o Bogu i z Bogiem, dialog o Jego wszechmocy i miłości.
Pełnia miłości fizycznej ujawnia się w doświadczaniu zdrowia, zaakceptowaniu posiadanej urody i w przeżyciu seksualnym. Pełnia miłości duchowej obfituje w podziw i zrozumienie, natomiast pełnię miłości nadprzyrodzonej charakteryzuje zdumienie, wdzięczność i oddanie, eksplodujące w uwielbienie. Tyle refleksji zachęcającej do dalszych.
Drodzy Czytelnicy, przyjmijcie obecne wydanie naszego czasopisma. Życzymy miłej
lektury. Życzymy także szybkiego powrotu do pozapandemicznej „normalności”.
Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor naczelny
Legnica, 29 czerwca 2020 r., w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
głównych patronów diecezji legnickiej

