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Dobiega końca pierwszy rok nowego stulecia i tysiąclecia. Dla Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu był to rok normalnej pracy akademickiej. 
Pamiętaliśmy o papieskim wezwaniu „Wypłyń na głębię”. Wyruszyliśmy w drogę, 
w nowe stulecie, z odnowioną energią ducha. Podjęliśmy wysiłek twórczej pracy 
w dziedzinie refleksji teologicznej. Uczelnia nasza może uważać ten rok za udany, 
bowiem 6 czerwca Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu otrzymał status 
uczelni członkowskiej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Zna
leźliśmy się w gronie stu uczelni akademickich naszego kraju. W grudniu 2001 r. 
uczelnia nasza gościła zespół oceniający z ramienia Uniwersyteckiej Komisji Akre
dytacyjnej. Umocniło to naszą nadzieję na szybkie uzyskanie certyfikatu akredyta
cji. Trwa dyskusja na temat włączenia Papieskiego Wydziału Teologicznego w 
strukturę Uniwersytetu Wrocławskiego. Wielu uważa, że świętowanie w roku 2002 
jubileuszu trzechsetlecia Uniwersytetu bez przywrócenia Wydziału Teologiczne
go na tej Uczelni byłoby niepełne, jako że teologia stanęła u początków Wrocław
skiej Wszechnicy. Innym jeszcze znamieniem roku 2001 był obchód złotego jubi
leuszu kapłaństwa przez pierwszy rocznik powojenny, przygotowany do pracy 
apostolskiej przez Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu. Wśród jubila
tów znajduje się ks. biskup Józef Pazdur, biskup pomocniczy -  senior Archidiece
zji Wrocławskiej.

Ważnym wydarzeniem w wymiarze Kościoła powszechnego w pierwszym roku 
trzeciego tysiąclecia był X Światowy Synod Biskupów, który obradował w Rzy
mie w październiku. Wrocławskie środowisko teologiczne może być dumne z tego, 
że wśród ekspertów synodalnych znalazł się przedstawiciel Papieskiego Wydziału 
Teologicznego -  ks. prof. zw. dr hab. Jan Krucina. Nic też dziwnego, że niniejszy 
numer Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego otwiera artykuł tegoż profesora 
na temat wspomnianego Synodu. Dalsze artykuły stanowią owoc badań teologicz
nych -  w dużej mierze -  młodszych pracowników naukowych, którzy zmierzają 
do uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Są też rozprawy samodzielnych pra
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cowników naukowych, w tym także -  z innych środowisk teologicznych (ks. Igna
cy Bokwa -  WT UKSW w Radomiu, ks. Andrzej Zwoliński -  PAT).

Druga część numeru zawiera sprawozdania z kilku sympozjów naukowych, 
głównie krajowych, przede wszystkim tych, które odbyły się we Wrocławiu.

W trzeciej części numeru -  zgodnie z dotychczasową praktyką -  zamieszczamy 
szkice homilii niedzielnych i świątecznych. Część ta jest adresowana głównie do 
duszpasterzy, jako pomoc homiletyczna w przepowiadaniu słowa Bożego. Ma to 
potwierdzać znane przeświadczenie, że dobra teologia powinna służyć duszpaster
stwu.

Część czwarta Z życia Fakultetu zawiera obszerny fragment mowy inaugura
cyjnej księdzafektora PWT we Wrocławiu, wygłoszonej w dniu 9 października br.

Przedkładając niniejszy numer „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego” na
szym Czytelnikom, Redakcja spodziewa się, że zamieszczone teksty zainspirują 
wielu do refleksji teologicznej i rozmiłowania się w dziele poszukiwania· i głosze
nia prawdy.

Wrocław, 22 grudnia 2001 r. ks. Ignacy Dec


