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RADOŚĆ PRAWDY

Poszukiwanie prawdy było podstawowym celem działań Kościoła zarówno 
w sensie instytucjonalnym, jak i akademickim. Wyrazem troski o to poszukiwa-
nie jest ogłoszona przez papieża Franciszka dnia 27 grudnia 2017 roku Konsty-
tucja Apostolska o kościelnych studiach akademickich Veritatis Gaudium. Oj-
ciec Święty pisze w niej między innymi: „Zadaniem wydziału teologicznego jest 
pogłębienie i systematyczne wyjaśnianie, zgodnie z właściwą mu metodą, nauki 
katolickiej – zaczerpniętej z największą troską z Bożego Objawienia; ponadto 
poszukiwanie rzetelnych rozwiązań ludzkich problemów w świetle tegoż Obja-
wienia. Studium Pisma Świętego winno być jakby duszą teologii, która opiera 
się – jako na odwiecznym fundamencie – na Słowie Bożym spisanym, łącznie 
z żywą Tradycją. Natomiast poszczególne dyscypliny teologiczne winny być 
wykładane w taki sposób, ażeby z wewnętrznych zasad właściwego przedmiotu 
każdej z nich i w powiązaniu z innymi dyscyplinami, jak prawo kanoniczne 
i filozofia, jak również z naukami antropologicznymi, jasno wynikała jedność 
całego nauczania teologicznego, a wszystkie dyscypliny były skierowane do 
najgłębszego poznania Tajemnicy Chrystusa celem skuteczniejszego głoszenia 
jej Ludowi Bożemu i wszystkim narodom” (Art. 69–70).

Środowisko naukowe Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 
od początku swojego istnienia podejmuje refleksję naukową nad zagadnieniami 
filozofii chrześcijańskiej, biblistyki, teologii systematycznej, historii Kościoła, 
nauk społecznych, teologii duchowości i teologii pastoralnej. Wyrazem tych 
badań są publikacje zamieszczane w kolejnych numerach „Wrocławskiego Prze-
glądu Teologicznego”. Oddajemy do państwa rąk kolejny zeszyt, który skupia 
się przede wszystkim na teologii biblijnej, dogmatycznej, pastoralnej oraz hi-
storii Kościoła.

W części poświęconej zagadnieniom biblijnym ks. Sebastian Smolarz pod-
jął refleksję translatoryczną i antropologiczną nad znaczeniem ofiary ʽōlāh 
w pierwszym rozdziale Księgi Kapłańskiej. Zagadnienie sprawiedliwości Boga 
nie jest jedynie domeną listów św. Pawła, lecz także Księgi Wyjścia. Zagadnieniu 
Boga sprawiedliwości i Boga miłosierdzia poświęcony został tekst ks. Tadeusza 
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Kmiecia-Forstnera. Dyskusję na temat Córek Syjońskich (Iz 3, 16-24), jako 
przykład ekwiwalencji dynamicznej czy może istnienia nie-masoreckiej Vorlage 
LXX, podjęła pani Anna Rambiert-Kwaśniewska. O. Marek Daukszewicz na-
tomiast omówił zagadnienie motywacji soteriologicznej w hymnie chrzcielnym 
w Tt 2, 11-11; 3, 4-7. Pismo Święte jest jakby duszą teologii, o czym przypo-
mniał Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej Verbum Domini (nr 31). Studium 
teologii dogmatycznej stanowi systematyczne wyjaśnienie zagadnień, które zo-
stały przedstawione w Objawieniu Bożym. Stąd druga cześć naszych badań 
skupiła się na zagadnieniach dogmatycznych i pastoralnych. Ks. Włodzimierz 
Wołyniec zaprezentował trydencką naukę o obecności Chrystusa w Euchary-
stii w ujęciu Josepha Ratzingera, a o. Jan Strumiłowski OCist podjął refleksję 
nad ikonograficznym przedstawieniem dogmatu trynitarnego na przykładzie 
ikony Trójcy Świętej Andrzeja Rublowa. Troska o więźniów w nauczaniu pa-
pieża Franciszka to zagadnienie pastoralne, które zostało opracowane przez 
ks. Michała Brodę. Ks. Jarosław Furtan zaś omówił zagadnienie miłosierdzia 
w aspekcie multikulturalizmu.

Refleksja nad przeszłością stanowi dbałość o przyszłe losy nie tylko wspól-
noty Kościoła lokalnego, lecz także powszechnego. Ks. Norbert Jerzak zajął 
się zagadnieniem historii diecezji wrocławskiej i ukazał udział biskupa Filipa 
z Fermo we wrocławskim sporze pomiędzy biskupem Tomaszem II a księciem 
Henrykiem IV. W okresie pięćsetlecia reformacji doniosłą rolę odgrywają bada-
nia nad zagadnieniami dotyczącymi protestantyzmu. Ks. Józef Mandziuk bar-
dzo dokładnie opracował temat luteranizmu na Śląsku po pokoju augsburskim 
z 1555 roku. Równie istotne są badania dotyczące zagadnień szczegółowych, 
i tak pani Anna Sutowicz opisała fundacje i funkcjonowanie wrocławskiego 
sierocińca Matki Boskiej Bolesnej od roku 1815. Zagadnienie o nachyleniu ka-
nonicznym stało się przedmiotem badań ks. Jerzego Adamczyka, który opra-
cował kwestię ksiąg w kurii diecezjalnej w aspekcie kanonicznym. Ks. Bogdan 
Giemza natomiast opracował bieżące zagadnienie, którym były obchody Roku 
Jadwiżańskiego 2017–2018 w Metropolii Wrocławskiej.

Oddając do rąk czytelników kolejny numer „Wrocławskiego Przeglądu 
Teologicznego”, pragniemy życzyć owocnej lektury. Miło jest nam również po-
informować, że podjęte zostały prace nad digitalizacją najstarszych numerów 
naszego czasopisma oraz kroki prowadzące do wejścia na platformę cyfrową. 
Życzymy wszystkim radości z poszukiwania prawdy.
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