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OD REDAKCJI

Mija piąty rok ukazywania się „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego”, pi
sma Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu. Obecny numer jest dzie
siątym z kolei. Fakt ten skłania do optymizmu i pobudza do wdzięczności wobec 
Boga i dobrych ludzi, dzięki którym rozpoczęte dzieło jest kontynuowane. Pismo 
stanowi forum myśli teologicznej głównie dla pracowników naukowo-dydaktycz
nych wrocławskiego środowiska teologicznego. Odzwierciedla zainteresowania 
badawcze młodych teologów, a także odbijają się w nim w jakiejś mierze ważne 
wydarzenia z życia kościelnego i teologicznego.

Od momentu ukazania się ostatniego numeru wiele wydarzyło się w stolicy 
Dolnego Śląska. Przede wszystkim odbył się w tym mieście 46. Międzynarodo
wy Kongres Eucharystyczny z udziałem Ojca św. Jana Pawła II. Papieski Fakul
tet Teologiczny był zaangażowany zarówno w prace przygotowawcze, jak i w 
sam przebieg Kongresu. Będziemy z pewnością długo jeszcze wracać do tego 
historycznego wydarzenia. Spodziewamy się, że z chwilą udostępnienia tekstów 
wygłoszonych oficjalnie na Kongresie, będziemy mogli powrócić do tych waż
nych problemów, które były na nim podj ęte. W niniej szym numerze zamieszcza
my jedynie małe sprawozdanie dotyczące udziału środowiska naukowego w tymże 
Kongresie.

Lipcowa powódź nie zatrzymała normalnego funkcjonowania Papieskiego Fa
kultetu Teologicznego we Wrocławiu. W końcowych dniach sierpnia mogły się 
odbyć w naszym mieście „XXVIII Wrocławskie Dni Duszpasterskie”, na których 
podjęto problematykę związaną z tematem przygotowania do Wielkiego Jubile
uszu Roku 2000. Była to teologiczna refleksja nad działaniem Ducha Świętego 
w dziejach zbawienia, w Kościele, w człowieku i w świecie. W listopadzie mogło 
odbyć się „XIII Forum Młodych”, poświęcone Kościołowi w dobie przełomu.

Niniejszy numer „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego” zachowuje struk
turę numerów poprzednich. Pierwsza jego część, „Artykuły i rozprawy”, jest tym 
razem wielotematyczna. Redakcja celowo pozostawiła autorom artykułów tema
tyczną swobodę, aby były to prace z dziedzin, którymi się zajmują, jako że więk
szość ich autorów jest na drodze do habilitacji. Ogólnie można powiedzieć, że 
zamieszczone w części pierwszej prace koncentrują się wokół trzech tematów: 
Bóg, człowiek, Kościół. Problematyce Boga poświęcone są głównie prace: ks. 
Enzo Cortese, ks. Henryka Wejmana i ks. Janusza Czarnego; problematyce czło
wieka głównie prace: ks. Ignacego Deca, ks. Bogdana Ferdka, ks. Krzysztofa Ja
niaka i ks. Andrzeja Małachowskiego; zaś problematyce Kościoła głównie prace:
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ks. Andrzeja Nowickiego, ks. Ryszarda Gronia, ks. Janusza Misiewicza, ks. Tade
usza Reronia i ks. Włodzimierza Wołyńca.

Druga część numeru zawiera kilka sprawozdań (omówień) i recenzji. Jest tu 
najpierw, wspomniane już wyżej, sprawozdanie z udziału środowiska naukowego 
w 46. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym we Wrocławiu. Jest ob
szerna relacja z Drugiego Europejskiego Spotkania Ekumenicznego, jakie miało 
miejsce w dniach od 23 do 29 czerwca w Grazu. Są także dwa inne sprawozdania 
z sympozjów teologicznych, jakie odbyły się w Opolu i we Wrocławiu.

Trzecią część periodyku, dedykujemy głównie duszpasterzom, trudzącym się 
głoszeniem Słowa Bożego w niedziele i święta, zamieszczając szkice homilii nie
dzielnych i świątecznych. Ma to być skromna pomoc, jaką może uczelnia złożyć 
swoim Przyjaciołom i Dobrodziejom.

Ostatnia część numeru zawiera trzy krótkie teksty rektora Uczelni, wygłoszone 
w czasie dwóch jesiennych, ważnych uroczystości: inauguracji roku akademickie
go (7 października br.) oraz promocji doktorów i rozdania dyplomów absolwen
tom (14 listopada br.).

Zespół redakcyjny składa serdeczne podziękowanie wszystkim autorom zamiesz
czonych tekstów za ich przygotowanie i terminowe dostarczenie do redakcji, zaś 
wszystkim Czytelnikom życzy miłej i owocnej lektury.

Ks. Ignacy Dec

Wrocław, dnia 6 grudnia 1997 r., we wspomnienie św. Mikołaja


