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Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu rozpoczyna dziewiąty rok wyda
wania półrocznika: „Wrocławski Przegląd Teologiczny”. Obecny numer jest pierw
szym w nowym stuleciu i tysiącleciu. Dział główny tego numeru, zawierający roz
prawy i artykuły, jest -  tym razem -  dwuczęściowy. Sześć pierwszych prac 
poświęcone jest przesłaniu Deklaracji Dominus Iesus. Uczelnia nasza, mającaw swej 
nazwie słowo „papieski” czuje się szczególnie zobowiązana do zgłębiania i pro
klamowania nauczania Stolicy Apostolskiej, a zwłaszcza nauki Papieża.

Tak się złożyło, że wkrótce po ogłoszeniu Deklaracji Dominus Iesus Papieski 
Wydział Teologiczny we Wrocławiu miał zaszczyt gościć autora tego Dokumentu, 
kard. Józefa Ratzingera, Prefekta Kongregacji Nauki Wiary. 27 października 2000 r., 
w czasie uroczystości inauguracji roku akademickiego uczelnia nasza obdarzyła 
go godnością doktora honoris causa. Wspomniana Deklaracja wywołała żywą 
dyskusję w Kościele katolickim, atakże poniekąd i w całym chrześcijaństwie. Przed
stawiciele Kościoła prawosławnego i Kościołów protestanckich wyrażali pogląd, 
że Deklaracja cofa ruch ekumeniczny. Zaszła potrzeba podjęcia głębszej refleksji 
nad poprawnym odczytaniem przesłania Deklaracji. Stąd też w wielu ośrodkach 
teologicznych, zwłaszcza polskich i włoskich, obrano ten Dokument za przedmiot 
różnych sesji i konferencji naukowych. Do tego typu refleksji włączył się także 
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. 20 marca 2001 r. odbyła się w uczelni 
jedniowa sesja naukowa poświęcona temu Dokumentowi. Materiały z niej są za
mieszczone na początku części pierwszej tego numeru. Autorami tekstów są pra
cownicy naukowi PWT we Wrocławiu, głównie dogmatycy. Druga część pierw
szego działu zawiera artykuły i rozprawy, podejmujące aktualne problemy 
dyskutowane w różnych działach teologii. Wśród nich znajduje się praca ks. Józe
fa Mandziuka, poświęcona kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. Chcemy przez to cho
ciaż skromnie włączyć się w ogólnopolską refleksję, podejmowaną zwłaszcza w tym 
roku nad dziełem życia Prymasa Tysiąclecia.

W  drugiej części bieżącego numeru zamieszczone są sprawozdania z kilku spot
kań naukowych: krajowych i zagranicznych, w których brali udział pracownicy
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naukowi PWT. W  dziale tym zamieszczamy także -  jak i w poprzednich numerach 
-  kilka recenzji ostatnio opublikowanych książek.

Część trzecia numeru zawiera szkice homilii niedzielnych i świątecznych i jest 
dedykowana głównie duszpasterzom, jako pomoc homiletyczna w przygotowy
waniu homilii mszalnych.

W dziale czwartym zamieszczamy diariusz ważniejszych wydarzeń w Papie
skim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w roku akademickim 2000/2001.

Redakcja „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego” składa serdeczne podzię
kowania autorom tekstów za ich przygotowanie i dostarczenie do Wydawnictwa 
uczelnianego. Słowa podzięki składa także pani Mirosławie Zmysłowskiej za do
konanie składu komputerowego.

Oddając ten kolejny numer w ręce Czytelników, Zespół Redakcyjny życzy 
wiele duchowej satysfakcji przy jego lekturze. Niech publikacja przyczyni się do 
pomnożenia chwały Bożej i na pożytek ludziom.

ks. Ignacy Dec

Wrocław, dnia 24 czerwca 2001 r . , w uroczystość św. Jana Chrzciciela


