
Od redakcji
Wrocławski Przegląd Teologiczny 4/1, 5-6

1996



OD REDAKCJI

Oddajemy do rąk naszych Abonentów i Czytelników kolejny numer
„Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego”. Redakcja czasopisma pozo-
staje wierna wstępnym założeniom. Stąd też niniejszy numer zachowuje
zasadniczo strukturę poprzednich.

Na pierwszym planie zamieszczamy teksty czterech wykładów, jakie
zostały wygłoszone w Katedrze na Ostrowiu Tumskim we Wrocławiu
w czasie promocji Katechizmu Kościoła Katolickiego w Archidiecezji
Wrocławskiej (26-30.03.1995). Prezentacji Katechizmu dokonali pra-
cownicy naukowo-dydaktyczni PFT we Wrocławiu. Jest to skromny ślad
refleksji wrocławskiego środowiska teologicznego nad tym historycznym
dokumentem Kościoła.

W dziale „Rozprawy i artykuły” znajdują się prace młodszych pra-
cowników nauki, doktorów Fakultetu, którzy dopiero wystartowali albo
też są już zaawansowani w drodze do habilitacji. Problematyka poszcze-
gólnych artykułów wskazuje na główne zainteresowania i kierunki ba-
dawcze ich autorów.

W następnym sektorze zamieszczamy trzy sprawozdania z odbytych
w ostatnim czasie sympozjów, w których brali udział przedstawiciele na-
szego Fakultetu, oraz kilka recenzji niedawno opublikowanych książek.

Dział trzeci – jak zawsze – dedykujemy głównie Duszpasterzom.
Redakcja spodziewa się, że niektóre myśli w nim zawarte i tym razem
okażą się pomocne w przygotowywaniu homilii niedzielnych i świą-
tecznych.

W ostatniej części, oprócz diariusza wydarzeń w roku akademickim
1995/96, zamieszczamy słowo wstępne i laudację wygłoszoną przez ks.
rektora PFT w czasie uroczystości nadania J. Em. księdzu kardynałowi
Henrykowi Gulbinowiczowi, arcybiskupowi metropolicie wrocławskiemu,
wielkiemu kanclerzowi PFT we Wrocławiu, pierwszego po drugiej wojnie
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światowej doktoratu honoris causa Papieskiego Fakultetu Teologicznego
we Wrocławiu. Uroczystość ta odbyła się z udziałem wielu znakomitych
gości zarówno ze świata nauki, jak i z grona hierarchów Kościoła.
Należy tylko ubolewać, że skromne ramy naszego czasopisma nie
pozwoliły zamieścić wszystkich wygłoszonych w tym dniu tekstów,
a wszystkie one zasługują na utrwalenie. Wyrażamy nadzieję, że niektóre
z nich będą mogły ukazać się jeszcze w „Biuletynie PFT we Wrocławiu”.

Przekazując ten numer w ręce naszych Przyjaciół, Dobrodziejów
i Sponsorów, redakcja wyraża nadzieję, że spotka się on z życzliwym
przyjęciem z Ich strony i przyniesie wszystkim, do których dotrze, choć
trochę pożytku duchowego.

Wrocław, 13 czerwca 1996 r., we wspomnienie św. Antoniego z Padwy


