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W  niniejszym  zbiorze  prezentowane  są  przykładowe  formy  pracy  duszpasterstw
środowiskowych na terenie archidiecezji krakowskiej w XX w. Kolejne artykuły opracowane
zostały zasadniczo przez historyków i dlatego, co zrozumiałe, pominięto w nich kwestie
teologiczne,  pastoralne  i  kanoniczne.  Ten  wymiar  aktywności  duszpasterstw
specjalistycznych,  działających w archidiecezji  krakowskiej  w XX w.,  czeka jeszcze na
opracowanie.

Jest to początek badań. Należy mieć nadzieję, że niniejsza publikacja zachęci do podjęcia
dalszych  prac  w  tym zakresie,  co  zaowocuje  kolejnymi  wydawnictwami.  Redaktorzy  i
autorzy artykułów liczą na przychylne przyjęcie efektów swoich badań oraz na współpracę
z czytelnikami, którzy współtworzylizarówno duszpasterstwa opisane w książce, jak również
inne.  Naszym  wspólnymcelem  jest  ukazanie  działań  duszpasterskich  jako  elementu
dziedzictwa archidiecezji  krakowskiej  –  archidiecezji,  która wydała i  ukształtowała Jana
Pawła II.
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