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Opis produktu
W niniejszej monografii przedmiotem formalnym było ukazanie tego charakterystycznego napięcia pomiędzy egzystencją a
transcendencją w człowieku. Osoba ludzka w ujęciu Jaspersa jest w nieustannym ruchu, jest bytem świadomym i
dynamicznym, nieustannie tworzącym się (in statu fieri). Głos transcendencji, który dociera do człowieka, ma różne źródła.
Dlatego także w niniejszej pracy konieczne było dokładnie określenie, czym dla Jaspersa jest transcendencja. Jaspers używał
do jej określenia różnych sformułowań, m.in. boskość, Bóg, Absolut.
Ksiądz dr Rafał Czekalski (ur. 1970 r.), jest kapłanem Archidiecezji Warszawskiej. Prowadzi badania naukowe w dziedzinie
filozofii wychowania, etyki społecznej i ekologicznej. Dotychczas wydał następujące pozycje książkowe: Godność osoby
ludzkiej (nauczanie Jana Pawła II), Personalistyczne podstawy wychowania, Implikacje etyczne teologii stworzenia, Paradygmat
ekologiczny Henryka Skolimowskiego, Sługa Boży Arcybiskup Andrzej Szeptycki. Świadectwo życia i aktualność jego nauki,
Koncepcja wychowania Edyty Stein, Nietzsche – philosophus radicalis.
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