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DO DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO

odzywamy się dzisiaj, rozsyłając „Przegląd Teologiczny“ 
w nowej szacie.

Jest to w dobie obecnej najściślejszym obowiązkiem  
polskiej teologji, by zaczęła wychodzić poza granice 
Ojczyzny.

Nasza myśl teologiczna nie ma być ściśniętą słu
pami biało-czerwonemi, niema pozostać ukrytą w audy- 
torjach i plebanjach naszych, powinna się ukazać na 
terenie międzynarodowym. Teologja polska ma odtąd 
brać czynny udział w pracach, jakie podejmują uczeni 
katoliccy na całym świecie ku wyświetleniu odwiecznych 
prawd Bożych, tworzących skarbiec Kościoła — Kościoła
Uniwersalnego : έκκλησίας κ α θ ο λ ι κ ή ς .

Skromne są na razie wyniki naszych prac, nieliczne 
nasze publikacje, ale położyliśmy już fundamenty, które 
zapewniają dalszy pomyślny rozwój.

Czcigodnych Konfratrów ze wszystkich ziem pol
skich prosimy gorąco, aby zechcieli wmyśleć się w nasze 
intencje i zrozumieć poprostu konieczność — nietylko 
pożyteczność — naszych zamierzań i raczyli popierać 
łaskawie nasze usiłowania, które dążą do zapewnienia 
naszej teologji odpowiedniego prestige’u w katolickim 
świecie naukowym.

Każdy Konfrater, zapisujący się w szeregi prenume
ratorów naszego pisma, winien to uczynić w przekonaniu, 
że spełnia powinność, że spłaca dług, jaki zaciągnął



wobec teologji, biorąc od niej swoje wykształcenie inte
lektualne i ugruntowanie w wierze, które mu dzisiaj 
umożliwia i pracę duszpasterską i zapewnia stanowisko 
społeczne. *

Najdostojniejszy Prymas Polski, Jego Eminencja 
Ks. Kardynał HLOND, któremu przedłożyliliśmy plan na
szej pracy na przyszłość, uznał w zupełności nasz pro
gram, podkreślił konieczność szybkiego realizowania go 
ze względu na dobro i honor Kościoła Polskiego, gorąco 
nas zachęcił do wytrwania i udzielił Redaktorowi 
i Współpracownikom BŁOGOSŁAWIEŃSTWA ARCY- 
PASTERSKIEGO.

Z ufnością patrzymy w przyszłość, a jako cel przy
świecać nam będą słowa PIUSA XI: ...ita  continget, ut 
omnis intellectus, adiuvante Dei gratia, in captivitatem 
redigatur in obsequium C H R ISTI1).

’) Constitutio Apostolica: Deus scientiarum Dominus z dnia 24 maja 
1931 roku.


