
Kazimierz Lubowicki

Od redakcji
Wrocławski Przegląd Teologiczny 16/1, 5-6

2008



 
 
 
 
 
 
 
 

OD REDAKCJI 
 

 
Przekazujemy do rąk Czytelników kolejny numer naszego Pisma, dzieląc się 

w ten sposób przemyśleniami pracowników naukowych przede wszystkim 
z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. To właśnie stanowi 
o szczególnej wartości tej publikacji. Nie jest to bowiem jedynie „przegląd teo-
logiczny”, lecz „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, a zatem naznaczony ge-
niuszem miejsca i ludzi z tym miejscem związanych. Miejsce uwrażliwia 
na pewne tematy. Ludzie wnoszą zaś swoje niepowtarzalne doświadczenia ży-
ciowe i zainteresowania. Gdy się zna ich z bliska, łatwo dostrzec, jak za tym, 
co piszą, stoją ich pasje, zainteresowania i zaangażowania. Na ostatnich stroni-
cach postanowiliśmy więc zamieszczać krótkie notatki o poszczególnych Auto-
rach, aby przynajmniej sygnalizować ich doświadczenie i rozległe zaintereso-
wania naukowe. 

Wrocławski Przegląd Teologiczny nie zamyka się jednak w swoim środowi-
sku. Z radością gościmy na łamach naszego Pisma Profesorów ze środowisk 
akademickich całej Polski. W tym numerze publikuje Ks. Stanisław Dyk 
z KUL-u i O. Leon Nieścior z UAM w Poznaniu. W poprzednim gościliśmy 
Abpa Alfonsa Nossola, wielkiego kanclerza WT Uniwersytetu w Opolu, 
Ks. Stanisława Dziekońskiego, Ks. Stanisława Olejnika i Ks. Jana Przybyłow-
skiego z UKSW w Warszawie, Ks. Jana Kowalskiego z PAT-u w Krakowie, 
oraz Ks. Jarosława Popławskiego z KUL-u. 

Jak można było zauważyć już w poprzednim numerze, dział Pomoce dusz-
pasterskie stał się osobną broszurą. Spotkało się to z bardzo pozytywnym przy-
jęciem. Wrocławski Przegląd Teologiczny zyskuje bowiem jednoznaczny profil 
naukowy, natomiast broszura z pomocami jest poręczniejsza w użyciu. 

Zważywszy, że co roku publikowany jest Biuletyn Papieskiego Wydziału 
Teologicznego, który dokumentuje działalność naszej Uczelni oraz zamieszcza 
wystąpienia z ważniejszych uroczystości i wybrane listy Rektora, zainteresowa-
nych materiałami publikowanymi w dziale Z życia Wydziału odsyłamy do tegoż 
Biuletynu. 

Mówiąc o zmianach, zwracamy uwagę, że od tego roku na stronie interne-
towej naszej Uczelni, w dziale publikacje, dostępne są wybrane artykuły z bie-
żącego numeru. Z radością też informujemy, że właśnie zakończyliśmy prace 
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nad wersją elektroniczną wszystkich numerów archiwalnych naszego Pisma, 
które w najbliższym czasie zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej. 

Chcemy też zakomunikować, że wprowadzamy nowy dział pt. Dziedzictwo 
św. Edyty Stein. Można powiedzieć, że jest to skromna próba odpowiedzi 
na życzenie Ks. Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, Wielkiego Kanclerza 
naszej Uczelni, który już podczas ingresu do katedry wrocławskiej dzielił 
się swoim pragnieniem, by rozwinąć i pogłębić refleksję nad przesłaniem 
tej świętej wrocławianki. Nieraz podejmowano na naszych łamach 
tę problematykę. Postanowiliśmy jednak wyodrębnić i zgromadzić w jednym 
miejscu teksty związane ze św. Edytą Stein. Dział ten inauguruje artykuł Pani 
Profesor Hanny Barbary Gerl-Falkovitz z Drezna, naukowego doradcy 24-
tomowego Wydania Dzieł Wszystkich Edyty Stein oraz wiceprezesa Niemiec-
kiego Towarzystwa Jej imienia. 

Mamy świadomość, że ta urodzona we Wrocławiu Żydówka, uczennica 
światowej sławy filozofów, która przyjęła chrzest w Kościele Katolickim i stała 
się uczennicą wielkich Mistrzów karmelitańskiej szkoły duchowości, to osobo-
wość wieloaspektowa. Żydówka i Katoliczka. Filozof i Karmelitanka. Wrocła-
wianka i Święta Patronka Europy. Pozostawiła po sobie nie tylko prace filozo-
ficzne, ale również teksty z duchowości. Żadnego z aspektów Jej życia i prze-
słania nie wolno zaniedbać ani minimalizować, gdyż dopiero kompleksowe 
podejście pozwoli Jej pełnym głosem mówić do sumienia Europy. Oczekujemy 
zatem nie tylko na studia nad filozofią Św. Edyty. Zachęcamy do publikacji 
na Jej temat teologów duchowości, liturgistów, pastoralistów, historyków. Wie-
le bardzo aktualnych zagadnień czeka na opracowanie. 
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