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 Słowo wstępne 

 Rektora PWT we Wrocławiu

Podobnie jak dzieciństwo i młodość odgrywają w życiu człowieka bardzo 

ważną rolę, tak w życiu powołania kapłańskiego – u jego początków, spoty-

kamy rodzinę, parafi ę oraz Seminarium Duchowne, w którym młody adept 

kształtuje swój intelekt i serce. Polscy Salwatorianie, jako miejsce swojego 

wspólnego „dzieciństwa i młodości powołania” z pewnością wracają zawsze do 

seminaryjnych murów w uroczym krajobrazie Bagna. Podobnie jak Jan Paweł 

II mogą z pewnością powiedzieć: „to tutaj wszystko się zaczęło...”. Miejsce to, 

w krajobrazie teologicznym Dolnego Śląska ma o tyle wielką wartość, iż Sal-

watorianie są kustoszami i stróżami najważniejszego i największego śląskiego 

Sanktuarium z Grobem Świętej Jadwigi w Trzebnicy.

Od kilkunastu lat Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów stanowi 

przez afi liację cząstkę Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. 

Zarówno ze względu na olbrzymi potencjał intelektualno-duchowy, objawia-

jący się w bardzo dobrze przygotowanej kadrze naukowo-dydaktycznej oraz 

wysokim poziomem wykładów, seminariów i organizowanych sympozjów, jak 

również prac naukowych, powstających w tamtejszym ośrodku. Można bez 

żadnej przesady stwierdzić, iż jest to bardzo ważne ogniwo prac Wrocławskiej 

Uczelni Teologicznej. 

Kolejnym sukcesem pracowników Wyższego Seminarium Duchownego 

jest nowe czasopismo „Studia Salvatoriana Polonica”, które jest kolejnym 

znakiem aktywności i żywotności intelektualnej środowiska związanego z sal-

watoriańskim seminarium. 

Z wielką radością przyjąłem wiadomość o jego powstaniu, tym bardziej, iż 

od wielu lat mogę z bliska obserwować i uczestniczyć w pracach tej Uczelni. 

Z obecnymi Przełożonymi seminarium łączą nas wspólne studia na Kato-

lickim Uniwersytecie Lubelskim, przyjaźń i bliskość oraz wieloletnia praca 
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na różnych odcinkach życia kościelnego, w tym także wykłady, prowadzone 

w tamtejszym ośrodku oraz grupa moich magistrów i doktorantów. Każde 

spotkanie z polskim Salwatorianinem, to także doświadczenie entuzjazmu 

wiary i gotowości ewangelizacji.

Z głębi serca gratuluję, ciesząc się i życząc równocześnie, by nasza spo-

łeczność akademicka, której integralną część stanowi Wyższe Seminarium 

Duchowne w Bagnie, budziła – szczególnie poprzez utrwaloną w nowym cza-

sopiśmie refl eksję teologiczną – nowych proroków i wiarygodnych świadków 

Ewangelii.
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