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ks. WoJciech kaMczyk
uniwersytet Śląski w katowicach
Wydział teologiczny

patRyStyKa w „ŚląSKich Studiach 
hiStoRyczno-teoloGicznych” (1968–2016)

kiedy w 1968 r. ukazał się pierwszy tom „Śląskich studiów historyczno-
teologicznych”, bp herbert Bednorz pisał we wstępie: „Przestrzeń geograficzna 
między krakowem i Wrocławiem nie jest już białą plamą, pustką intelektualną, 
naukową, kulturalną. Prawdę powiedziawszy, nigdy tak w pełni nie było. niemniej 
przyznajemy, że zupełnie wypełniło tę białą plamę dopiero stale rosnące i mocno 
rozbudowujące się w ostatnich latach centrum naukowe i kulturalne katowic”. 
nawiązywał oczywiście do powstania w katowicach uniwersytetu Śląskiego, na 
którym, ze względu na kontekst polityczny, nie było mowy o powołaniu Wydziału 
teologicznego. nie oznaczało to jednak, że praca naukowa w dziedzinie teologii 
nie miała miejsca, czego wyrazem było ukazanie się pierwszego tomu „Śląskich 
studiów historyczno-teologicznych”. nowy periodyk naukowy poświęcony hi-
storii i teologii stał się przestrzenią, w której znalazły miejsce efekty pracy nauko-
wej śląskich teologów. Wraz z rozwojem czasopisma poszerzał się także jego profil 
i wkrótce znalazły w nim swoje miejsce, głównie za sprawą ks. prof. Wincentego 
Myszora, publikacje związane z patrystyką, kształtującą się na polu polskiej teo-
logii jako odrębna dyscyplina.

W niniejszym opracowaniu chciałbym przedstawić, w jakim zakresie publi-
kacje z dziedziny patrologii i szeroko rozumianej historii kościoła starożytnego 
weszły w skład śląskiego periodyku. z racji na specyfikę dyscypliny i tematu po-
stanowiłem wyróżnić następujące grupy publikacji: tłumaczenia i komentarze do 
fragmentów dzieł patrystycznych, artykuły poświęcone patrologom i badaczom 
antyku chrześcijańskiego, artykuły poświęcone zagadnieniom szczegółowym 
oraz recenzje, sprawozdania i omówienia.

1. teksty źródłowe

Ważną część patrystycznych publikacji w „Śląskich studiach historyczno-
teologicznych” stanowią tłumaczenia niewielkich dzieł okresu patrystycznego 
bądź ich fragmentów. są to zazwyczaj pierwsze w Polsce tłumaczenia dzieł sta-
rożytnych, ważnych i ciekawych pod względem naukowym, które autorzy tłuma-
czeń pragnęli za pośrednictwem śląskiego periodyku zaprezentować szerszemu 
gronu odbiorców. Pierwsze z nich pojawiło się na łamach czasopisma już w 1972 r.

na szczególną uwagę zasługują dwie serie (jeśli można użyć takiego określenia) 
tłumaczeń: ks. prof. Wincentego Myszora – to tłumaczenia fragmentów tekstów bi-
blioteki z nag hammadi, oraz ks. dra hab. andrzeja uciechy – to teksty perskiego 
mędrca, afrahata (wybrane jego mowy), tłumaczenia z języka syryjskiego. 
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Wśród tłumaczeń ks. prof. Myszora znajdujemy teksty gnostyckich apokry-
fów: Ewangelię Tomasza, Ewangelię Marii Magdaleny, Księgę Tomasza, Dialog 
Zbawcy, Dzieje Piotra i dwunastu Apostołów, Apokryf Jana, Apokalipsę Piotra 
oraz Pierwszą i Drugą Apokalipsę Jakuba. W grupie tekstów z nag hammadi lo-
kować należy również tłumaczenia dwóch innych utworów: Egzegezę o duszy oraz 
Eugnostosa. niektóre z tych tłumaczeń dokonane zostały we współpracy z panią 
profesor albertyną dembską (szczudłowską), której tłumaczenia Skonu św. Jó-
zefa i Śmierci Józefa również znajdziemy w periodyku. część opublikowanych 
tłumaczeń znalazła swoje wznowienie w późniejszych, zbiorowych wydaniach 
tłumaczeń tekstów biblioteki z nag hammadi 1. zbliżone tematycznie do tekstów 
gnostyckich są tłumaczenia ks. dr. romana szmurły: Męczeństwo i śmierć Ma-
niego oraz Śmierć Maniego. Połączone są one z działalnością sekty manichejskiej, 
związanej pod wieloma względami z nurtami gnostyckimi.

drugi poważny zbiór źródeł antycznych, który w śląskim periodyku teologicz-
nym można wyróżnić, to teksty mów perskiego mędrca – afrahata. autorem tłu-
maczeń jest ks. dr hab. andrzej uciecha. znajdujemy tutaj osiem mów afrahata 
(poł. iV w.), poświęconych różnorodnym zagadnieniom, oraz jeden przekład tek-
stu nestoriańskiego biblisty iszodada z Merw (Viii/iX w.). tłumaczenia opatrzo-
ne są wstępami, bibliografią oraz komentarzem.

W niniejszym wykazie wspomnieć należy jeszcze niewielkie tłumaczenia  
ks. arkadiusza Jasiewicza: św. Jana klimaka O wyrzeczeniu się świata (fragment 
Drabiny do nieba) oraz św. Marka Mnicha O prawie duchowym – to dzieła z kręgu 
wschodniej literatury ascetycznej. Warte uwagi są także tłumaczenia ks. Wincen-
tego Myszora: dwóch listów św. augustyna ze zbioru dvijaka (list 10* i 24*), 
poświęconych problemom handlu ludźmi, oraz związane z polemiką z maniche-
izmem tłumaczenia listów papieża leona Wielkiego (list 7, 8, 15) oraz turrybiu-
sza z asturi (Epistula ad Idacium) – wszystkie opatrzone wstępami, bibliografią 
i komentarzami.

Powyższe tłumaczenia fragmentów większych bądź całości mniejszych dzieł 
z antyku chrześcijańskiego należy uzupełnić o zestawienia przekładów części tek-
stów źródłowych, mających służyć pomocą studentom w studium teologii i hi-
storii kościoła. autorem takich wyborów i tłumaczeń części z tych tekstów był 
ks. Wincenty Myszor. W „Śląskich studiach...” ukazało się w latach 1982–1995 
pięć takich antologii, zebranych tematycznie pod wspólnym tytułem (od 1983 r.) 
Chrześcijanie wobec świata. Poświęcone są one wybranym zagadnieniom podej-
mowanym w literaturze wczesnochrześcijańskiej: pracy i zawodu, wojny i poko-
ju, kobiet w życiu kościoła, pracy charytatywnej oraz małżeństwa i rozwodu. 
W 1999 r. teksty te, uzupełnione o kolejne zagadnienia, znalazły się pod wspólnym 
tytułem w publikacji Europa. Pierwotne chrześcijaństwo. Idee i życie społeczne 
chrześcijan w II i III wieku 2, a następnie wznowione zostały jako pierwszy tom 
nowej serii wydawniczej Wydziału teologicznego uniwersytetu Śląskiego „stu-
dia antiquitatis christianae. series nova” pod wspólnym tytułem Chrześcijanie 
w Cesarstwie Rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego 3.

1 zob. Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy I i III, tłumaczenie i komentarz W. Myszor, katowi-
ce 2008 (studia antiquitatis christianae. series nova, t. 7), wydanie drugie, poprawione w 2017 r.

2 zob. Europa. Pierwotne chrześcijaństwo. Idee i życie społeczne chrześcijan w II i III wieku, 
red. W. Myszor, Warszawa 1999/2000.

3 zob. Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia spo-
łecznego, red. W. Myszor, katowice 2005.
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2. artykuły poświęcone patrologom i badaczom 
antyku chrześcijańskiego

niewielką, ale dość ważną grupę stanowią artykuły poświęcone patrologom 
i badaczom chrześcijańskiego antyku związanym ze Śląskiem. autorzy przedsta-
wili czytelnikom w sumie trzy ważne postacie. W artykule z 1985 r. ks. Józef 
Mandziuk przedstawia osobę ks. Bertholda altanera, pochodzącego z góry Świę-
tej anny koło opola, a związanego naukowo najpierw z Wrocławiem, później 
z Würtzburgiem. altaner znany jest studentom jako autor niezwykle cennego do 
dziś podręcznika patrologii, powstałego w języku niemieckim, którego polskie 
tłumaczenie ukazało się w 1990 r., między innymi dzięki staraniom ks. prof. Win-
centego Myszora.

kolejną przedstawianą postacią jest ordynariusz diecezji katowickiej, pocho-
dzący z Poznania ks. bp arkadiusz lisiecki. autor pisze o nim: „ks. bp arkadiusz 
lisiecki przeszedł do historii polskiej patrystyki jako inicjator pierwszej w Polsce 
biblioteki przekładów pism ojców kościoła i jako jeden z pierwszych biskupów 
okresu międzywojennego, który dostrzegał ogromne znaczenie tych pism dla kul-
tury polskiej” 4. Wspomniany został tu także fakt, iż ze względu na niespodziewaną 
śmierć biskupa lisieckiego część jego dorobku naukowego pozostała w rękopisach. 
dodać należy jednak, że część jego zbiorów włączona jest do Biblioteki teologicznej.

uwagę przykuł także ks. ludwik Wrzoł, biblista i patrolog. Poświęcono mu aż 
dwa opracowania. ks. arkadiusz nocoń zwrócił uwagę na wartościowe tłuma-
czenie Collationes Patrum Jana kasjana autorstwa ks. Wrzoła, które ukazało się 
w 1928 r. w serii „Pism ojców kościoła w polskim tłumaczeniu”. ukazaniu się 
drugiego ważnego tłumaczenia, De institutis coenobiorum, przeszkodziła ii woj-
na światowa i męczeńska śmierć ks. Wrzoła w Mauthausen-gusen. z kolei p. lud-
miła lach-Bartlik w swoim artykule zwróciła uwagę na szerokość zainteresowań 
naukowych kapłana, nie tylko patrystycznych, lecz również w zakresie biblistyki 
i filozofii.

W tym miejscu należy wspomnieć także o artykule p. agaty Muc, poświęco-
nym księgozbiorowi podarowanemu Bibliotece teologicznej przez ks. prof. Win-
centego Myszora. opracowanie, dzięki przybliżeniu sylwetki darczyńcy, charak-
teryzuje specyfikę i wartość naukową księgozbioru. nadmienić należy, że obecnie 
można z niego korzystać w specjalnie wyznaczonej pracowni.

3. tematyka artykułów

Ważną i najliczniejszą grupę stanowią artykuły i opracowania zagadnień 
szczegółowych, przekrojowe bądź poświęcone poszczególnym pisarzom wcze-
snochrześcijańskim.

kilka artykułów to opracowania prezentujące stan badań nad szczegółowymi za-
gadnieniami z antyku chrześcijańskiego: biografii św. Patryka (autorstwa k. rzeź-
niczka z 1997 r.), afrahata (autorstwa a. uciechy z 2000 r.) oraz gnostycyzmu (dwa 
artykuły autorstwa W. Myszora z 1998 i 2005 r.). Pozwalają one zorientować się 
w aktualnej sytuacji na niwie naukowej w związku z omawianymi zagadnieniami.

4 c. Mazur, Ks. Biskup Arkadiusz Marian Lisiecki (12 I 1880 – 13 V 1930), inicjator serii „Pism 
Ojców Kościoła w polskim tłumaczeniu”, „Śląskie studia historyczno-teologiczne” [dalej: ssht] 
18 (1985), s. 113.
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tematyka artykułów i opracowań zamieszczanych w śląskim periodyku do-
tyczących antyku chrześcijańskiego jest dość szeroka. Po szczegółowej analizie 
można wyróżnić kilka grup tematycznych związanych najczęściej z postaciami 
konkretnych ojców kościoła bądź też zainteresowaniami naukowymi samych 
badaczy. na pierwsze miejsce wśród poruszanych zagadnień wysuwa się grupa 
tekstów związanych z gnostycyzmem i św. ireneuszem z lyonu. Badaczom tych 
zagadnień przewodził ks. prof. Wincenty Myszor, zamieszczając w „Śląskich stu-
diach...”, poza swoimi tłumaczeniami tekstów z nag hammadi, liczne artykuły 
poświęcone tym zagadnieniom, porównując je często z pismami ojców kościo-
ła, klemensem aleksandryjskim, antonim Pustelnikiem, ireneuszem z lyonu. 
zwłaszcza ten ostatni, jako jeden z większych adwersarzy nauki gnostyków, zajął 
ważne miejsce w działalności naukowej ks. profesora, co znalazło też odzwiercie-
dlenie w dostępnych w omawianym periodyku opracowaniach: pisał o eucharystii 
w ujęciu ireneusza, o symbolice krzyża czy o millenaryzmie. W grupie związanej 
z tą tematyką możemy znaleźć także artykuł ks. prof. Jana słomki, poświęcony 
idei przebóstwienia człowieka, oraz Przemysława Piwowarczyka – o związkach 
mistycyzmu żydowskiego z gnostycyzmem. W sumie w śląskim periodyku można 
znaleźć osiem artykułów poświęconych tym zagadnieniom.

kolejną reprezentatywną grupę stanowią opracowania związane z orygene-
sem, wczesnochrześcijańskim pisarzem z aleksandrii, znanym z licznych dzieł 
egzegetycznych i polemicznych. to szczególnie działalność egzegetyczna inte-
resowała autorów, bo opublikowane artykuły oparte są o homilie i komentarze 
orygenesa do Pięcioksięgu, do księgi Jozuego i do wybranych perykop ewange-
licznych. opracowania dotyczą wybranych zagadnień teologii aleksandryjczyka, 
takich jak oczyszczenie z grzechu, teologia chrzcielna, tytuły chrystologiczne. 
są wśród nich także opracowania bardziej ogólne, w tym także artykuł ks. prof. 
Jana słomki poświęcony teologicznym podstawom egzegezy orygenesa. W su-
mie grupa ta liczy siedem artykułów, a wśród ich autorów wymienić należy, poza 
wspomnianym ks. prof. Janem słomką, także ks. dr. Marka spyrę, ks. krzysztofa 
Winklera oraz rafała nakoniecznego.

niemałą popularnością wśród śląskich badaczy antyku cieszył się św. ambro-
ży z Mediolanu. stało się tak zapewne za sprawą patrologa i filologa, ks. bp. Pio-
tra libery, obecnego ordynariusza płockiego. to jego artykuły z lat 1986–1993 
stanowią trzon tej grupy tematycznej. swoje opracowania poświęcił antropologii 
w nauczaniu mediolańczyka, elementom mariologii, metodzie hermeneutycznej, 
a także, bardziej szczegółowo, traktatowi O Izaaku i duszy. Wspomnieć należy 
również w tym miejscu artykuły rafała nakoniecznego, w których porównuje on 
wybraną spuściznę literacką ambrożego do dzieł cycerona. Łącznie w „Śląskich 
studiach...” możemy znaleźć sześć artykułów związanych z dziełami ambrożego 
z Mediolanu.

cztery opracowania poświęcone zostały dziełom św. cypriana z kartaginy. 
ich autorzy, wśród których wymienić należy ks. prof. Jana słomkę, ks. Marka 
drogosza, ks. prof. Wincentego Myszora oraz rafała nakoniecznego, skupili się 
na kwestiach dyscyplinarnych kościoła, poruszanych przez cypriana. dotyczą 
one między innymi praktyki pokutnej, relacji biskupa z klerem, wyboru biskupa. 
Ważną postacią dla autorów był także inny afrykański teolog, św. augustyn z hip-
pony, któremu bezpośrednio poświęcono również cztery opracowania. dotyczą 
one wybranych zagadnień teologii małżeństwa i dziewictwa, filozofii, egzegezy 
i duszpasterstwa. autorami opracowań byli ks. Jerzy dadaczyński, ks. antoni 
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swoboda oraz ks. Wojciech kamczyk. Warty wspomnienia jest także niewielki 
cykl artykułów autorstwa agnieszki Muc, opublikowany w latach 2009–2012, po-
święcony liturgii i tradycjom żałobnym w starożytnym egipcie.

Wspomniane powyżej zagadnienia i postacie z grona ojców kościoła cieszyły 
się największym zainteresowaniem autorów, co nie znaczy jednak, że inni pisa-
rze czy zagadnienia i problemy były pomijane. Wśród poruszonych w periodyku 
zagadnień patrystycznych znalazły się między innymi kwestie eklezjologii, litur-
gii, sakramentologii, duszpasterstwa. Wiele miejsca zajmują zagadnienia polemi-
ki z herezjami i pogaństwem, kwestie egzegetyczne czy problemy dyscyplinarne 
pierwotnego kościoła. Przedmiotem badań były dzieła zarówno ojców apostol-
skich z i i ii w., jak i dzieła pisarzy późnego antyku czy wczesnego średniowiecza. 
Badane było nie tylko piśmiennictwo łacińskie, lecz również greckie, koptyjskie, 
jak i syryjskie. nie zabrakło także elementów badań nad zainteresowaniem patry-
styką współczesnych nam teologów i duszpasterzy.

Powyższe zestawienie ukazuje, że zagadnienia patrystyczne poruszane w „Ślą-
skich studiach historyczno-teologicznych”, choć bogate i różnorodne, nie miały 
określonej myśli przewodniej czy jasnego ukierunkowania. tematyka związana 
była raczej z zainteresowaniami samych badaczy, którzy nadawali jej właściwy 
sobie kierunek.

4. Sprawozdania, omówienia i recenzje

Śląski periodyk naukowy stał się również forum prezentacji innych publikacji 
patrystycznych ukazujących się w kraju i za granicą. W sumie do 2016 r. ukazało 
się ponad pięćdziesiąt recenzji pozycji dotyczących ojców kościoła i chrześci-
jańskiego antyku, opracowanych przez śląskich patrologów i nie tylko. na szcze-
gólną uwagę zasługuje recenzja ks. dr. arkadiusza noconia poświęcona książce 
Historia monastycyzmu orientalnego. W 70. rocznicę śmierci ks. dra Stefana Siw-
ca (Schiwietz) 1863-1941 wydanej w serii „studia antiquitatis christianae. series 
nova”, w katowicach w 2014 r. 5 swoje miejsce znalazły w „Śląskich studiach...” 
także sprawozdania i omówienia konferencji o tematyce patrystycznej, zwłaszcza 
kilka relacji ze spotkań sekcji Patrystycznej przy komisji ds. nauki katolickiej 
konferencji episkopatu Polski, co umożliwia zapoznanie się środowisku śląskie-
mu z działalnością środowiska naukowego z całego kraju 6. Przypomniana zosta-
ła również sesja poświęcona śląskiemu patologowi, ks. Bertholdowi altanerowi,  
i wrocławskiej szkole historii kościoła, zorganizowana na Wydziale teologicz-
nym w katowicach w 2014 r. 7

5 zob. a. nocoń, [recenzja:] „Historia monastycyzmu orientalnego. W 70. rocznicę śmierci 
ks. dra Stefana Siwca (Schiwietz) 1863-1941”, red. A. Uciecha, ssht 48,1 (2015), s. 257-260.

6 zob. a. uciecha, Jeden chrzest na odpuszczenie grzechów (Sekcja Patrystyczna, Kielce 23–
24 IX 2002 r.), ssht 36,1 (2003), s. 303-304; W. kamczyk, Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Pa-
trystycznej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski (Częstochowa, 21–23 
września 2015 roku), ssht 48,2 (2015), s. 520-521; tenże, Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Pa-
trystycznej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski, Góra Świętej Anny 
19-21.09.2016, ssht 49,2 (2016), s. 485-487.

7 zob. a. tondera, Sprawozdanie z dyskusji panelowej „Wrocławska szkoła historii Kościoła. 
W 50. rocznicę śmierci ks. prof. Bertolda Altanera 1885–1964” (Katowice, 15 maja 2014), ssht 
47,2 (2014), s. 466-467.
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podsumowanie

Już sam ilościowy rozwój oraz tematyka publikacji wskazują, że od pierw-
szych tomów „Śląskich studiów historyczno-teologicznych” antyk chrześcijański 
znalazł w nich swoje miejsce. związane jest to z osobą wybitnego śląskiego patrolo-
ga, ks. prof. Wincentego Myszora, który w latach 1981–1995 był także jego redak-
torem naczelnym. to on opublikował na łamach czasopisma pierwsze materiały 
patrystyczne i zapraszał do tego dzieła swoich warszawskich współpracowników 
z prof. albertyną szczudłowską-dembską na czele. zawiązujące się powoli na 
Śląsku środowisko teologiczne cieszy się także badaczami antyku chrześcijańskie-
go w osobach ks. dr. Piotra libery, obecnego ordynariusza płockiego, ks. dr. hab. 
andrzeja uciechy i wielu innych uczniów ks. prof. Wincentego Myszora, których 
artykuły i opracowania także znalazły swoje miejsce w „Śląskich studiach...”.

należy żywić nadzieję, że rozwijający się na Śląsku ośrodek teologiczny także 
jakością badań nad chrześcijańską starożytnością nie będzie odbiegał od wiodą-
cych w Polsce i na świecie instytucji, zaś „Śląskie studia historyczno-teologicz-
ne” wraz z serią naukową „studia antiquitatis christianae. series nova” pozosta-
ną miejscem prezentacji owoców naukowych dociekań.

Bibliografia patrystyczna (1968–2016)

tłumaczenia
dembska albertyna, Skon św. Józefa. Wstęp, tłumaczenie wersji koptyjskiej i arabskiej, 

ssht 44,1 (2011), s. 221-260.
Jasiewicz arkadiusz, Św. Jan Klimak O wyrzeczeniu się świata (Scala paradisi. Gradus 

Primus. De abdicatione ritae saecularis. Patrologia graeca 88, 632-644), ssht 44,1 
(2011), s. 198-206.

Jasiewicz arkadiusz, Święty Marek Mnich, O Prawie duchowym (De lege spirituali. 
Sources Chrétiennes 445), s. 75-129, ssht 45,2 (2012), s. 257-272.
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6, ssht 37,2 (2004), s. 179-190.
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Myszor Wincenty, Ewangelia Marii Magdaleny. Wstęp, przekład z koptyjskiego, komen-
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Myszor Wincenty, Handel żywym towarem. List 10* i 24* świętego Augustyna (ze zbioru 
J. Divjaka), ssht 47,2 (2014), s. 235-255.
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CPL 1656; Turribius Asturicensis, Epistula ad Idacium CPL 564), ssht 49,2 (2016),  
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komentarz i tłumaczenie z języka koptyjskiego, ssht 35,2 (2002), s. 291-297. 

uciecha andrzej, Adam i Ewa we wschodnio-syryjskiej egzegezie Iszodada z Merw  
(Rdz 2,21-24). Stan badań, komentarz i przekład, ssht 49,2 (2016), s. 302-310.

uciecha andrzej, Afrahat: List Synodalny (Demonstratio XIV. Exhortatoria. Patrologia 
Syriaca I, 573-726), ssht 46,1 (2013), s. 18-51.

uciecha andrzej, Afrahat: O obrzezaniu (Demonstratio XI. De circumcisione. Patrologia 
Syriaca I, 467-504), ssht 48,2 (2015), s. 343-355.

uciecha andrzej, Afrahat: O miłości (Demonstratio secunda. De caritate. Patrologia Sy-
riaca I, 48–96), ssht 39,1 (2006), s. 53-67.

uciecha andrzej, Afrahat: O modlitwie (Demonstratio quarta. De oratione. Patrologia 
Syriaca I,137-182), ssht 43,1 (2010), s. 31-44.

uciecha andrzej, Afrahat: O pokorze (Demonstratio IX. De humilitate. Patrologia Syria-
ca I, 408-441), ssht 47,2 (2014), s. 256-266.

uciecha andrzej, Afrahat: O pokutujących (Demonstratio septima. De paenitentibus. Pa-
trologia Syriaca I, 313-360), ssht 46,1 (2013), s. 5-17.

uciecha andrzej, Afrahat: O poście (Demonstratio tertia. De ieiunio. Patrologia Syriaca 
I, 97-136), ssht 42,1 (2009), s. 85-96.

uciecha andrzej, Afrahat: O synach przymierza (Demonstratio sexta. De Monachia. Pa-
trologia Syriaca I, 240-312), ssht 44,1 (2011), s. 177-197.

uciecha andrzej, Afrahat: O wierze (Demonstratio prima. De fide. Patrologia syriaca  
I, 5-45), ssht 37,2 (2004), s. 158-170.

uciecha andrzej, Afrahat: O wojnach (Demonstratio quinta. De bellis. Patrologia Sy-
riach I,184-237), ssht 43,2 (2010), s. 248-262.

wybory źródeł
Myszor Wincenty, Chrześcijanie wobec świata. Małżeństwo i rozwód, ssht 27/28 

(1994/1995), s. 181-202.
Myszor Wincenty, Chrześcijanie wobec świata. Praca charytatywna w pierwszych wie-

kach chrześcijaństwa, ssht 23/24 (1990/1991), s. 193-201.
Myszor Wincenty, Chrześcijanie wobec świata. Problem wojny i pokoju w pierwotnym 

chrześcijaństwie, ssht 16 (1983), s. 249-258.
Myszor Wincenty, Chrześcijanie wobec świata. Zagadnienie kobiet w życiu pierwotnego 

Kościoła, ssht 17 (1984), s. 237-245.
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artykuły o patrologach
lach-Bartlik ludmiła, Ks. dr Ludwik Wrzoł – biblista i patrolog, ssht 43,1 (2010),  

s. 155-161.
Mandziuk Józef, Ks. Bertold Altaner (1885-1964) – wybitny patrolog wrocławski (szkic 

biograficzny), ssht 18 (1985), s. 107-112.
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dadaczyński Jerzy, Akceptacja nieskończoności aktualnej u św. Augustyna, ssht  

32 (1999), s. 11-22.
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nalepa edward, Argument patrystyczny w Encyklice papieża Jana Pawła II „Dominum  

et vivificantem”, ssht 23/24 (1990/1991), s. 43-62.
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