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W  roku akadem ickim  1992/1993 Papieski Fakultet Teologiczny 
obchodzi 25-lecie swego istnienia i działania. Każdy ważniejszy jubileusz 
kieruje naszą m yśl ku przeszłości; mobilizuje przede wszystkim do ujrzenia 
dobra, które Bóg zdziałał przez ludzi; usposabia do wyrażenia wdzięcznoś
ci Bogu i ludziom; wzywa do wytyczenia drogi na przyszłość.

W  roku srebrnego jubileuszu P F T we Wrocławiu trzeba przypomnieć, 
iż stanowi on kontynuację funkcjonującego na przedwojennym Uniwersy
tecie Wrocławskim Wydziału Teologicznego. Stwierdza to autorytatywnie 
dokum ent rzymskiej Kongregacji d/s Seminariów i Uniwersytetów z  datą 
22 lutego ,1968 r. W  ciągu 25-lecia PF T doskonalił swoje struktury i 
prowadził wieloraką działalność naukowo-dydaktyczną. Na pierwszym  
planie zapewniał alum nom  M W SD we Wrocławiu, ja k  również klerykom  
o. Śercanów i ks. Klaretynów, form ację teologiczną na poziom ie akade
m ickim . Umożliwił im  zdobycie stopnia naukowego magistra teologii. 
Wykształcił także w teologii pokaźną ilość młodzieży świeckiej, z  której 
wiele osób podjęło się trudu pracy katechetycznej w szkole. PF T we 
Wrocławiu swoją działalnością naukowo-dydaktyczną objął także 
absolwentów teologii: duchownych i świeckich, umożliwiając im dalszy 
rozwój intelektualny w kierunku licencjatu i doktoratu. Wrocławska 
Uczelnia Teologiczna oddziaływała także twórczo i inspirująco na rzesze 
duszpasterzy Dolnego Śląska, a także nawiązała partnerski dialog 
naukowy z  innym i ośrodkam i teologicznymi w naszym kraju. Czyniła to 
przede wszystkim przez organizowanie sympozjów teologicznych i 
ogjaszane publikacje.

Platformą prezentacjiprzemyśleń teologów środowiska naukowego PFT  
we Wrocławiu jest przede wszystkim rocznik „Colloquium Salutis -  
Wrocławskie Studia Teologiczne”, ukazujący się od roku 1969. W  dziele 
szerzenia refleksji filozoficzno-teologicznej wspomagały go liczne prace 
zbiorowe redagowane przez ks. prof, dra hab. Jana Krucinę.



Oto na progu drugiego ćwierćwiecza istnienia i działania PF T rodzi się 
we wrocławskim środowisku naukowym drugie czasopismo teologiczne 
pod nazwą „W rocławski Przegląd Teologiczny”. Jest to nie tylko czytelny 
znak żywotności Uczelni, ale także znak nadziei na dalszy je j rozwój.

Słowa z  1 Listu św. Piotra: „Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec 
każdego, kto  domaga się od was uzasadnienia lej nadziei, która w was 
je st” (1 P  3,15) niech staną się natchnieniem  dla szczerych wysiłków 
wszystkich autorów i niech wyznaczą drogę służby poprzez uprzystępnianie 
myśli teologiczno-filozoficznej Ludow i Bożem u Dolnego Śląska.

Niech D uch Święty, Boży Paraklet, wspiera wysiłki redaktorów  
i autorów nowego Czasopisma. Niech służy ono owocnie Kościołowi 
Wrocławskiemu i Kościołowi w całej Ojczyźnie.

Dziełu tem u z  całego serca błogosławię.
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