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Kościół, religie
i zbawienie

O jedyności i powszechności
zbawczej Kościoła

oraz zbawczej roli religii
niechrześcijańskich

Myśl teologiczna to kolekcja książek prezentujących wy-
niki najnowszych badań z różnych dziedzin chrześci-
jańskiej teologii. Czytelnik znajdzie w niej zarówno mo-
nografie dotyczące dziejów teologii, jak i systematyczne 
opracowania jej szczegółowych problemów. Kolekcja jest 
próbą wyjścia naprzeciw wierze, „która szuka zrozumie-
nia”: jej ambicją jest zarówno wysoki poziom akademic-
ki, jak i przydatność dla życia duchowego i pastoralnego. 
Symbolem serii jest dextera Dei, wyciągnięta prawica 
Boga, który przekracza granice swojej niedostępności, 
aby wyjść człowiekowi na spotkanie z ofertą zbawienia.

Dla mojej Mamy
– z wdzięcznością
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„Jak ptak  
swoje pisklęta”

Macierzyńska symbolika w chrystologiach  
starożytnych i średniowiecznych  

oraz jej współczesna funkcja emancypacyjna 
w teologiach feministycznych
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