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Doskonale pamiętamy, że założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym 
Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego jest J.E. Ks. Bp prof. Ignacy Dec. 
Jako ówczesny rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 
powołał to Pismo do istnienia i nadał mu kształt. Kierował nim przez dwanaście 
lat (1993-2004), aż do wyniesienia go do godności pierwszego biskupa świd-
nickiego. Ten półrocznik jest nie tylko owocem Jego myśli, ale również owo-
cem Jego pracy. Wystarczy powiedzieć, że – jak żaden inny Autor – opubliko-
wał tutaj prawie sto czterdzieści artykułów i recenzji.  

W tym roku przypadają ważne jubileusze Księdza Biskupa. W sobotę, 27 
czerwca – sześćdziesiąta piąta rocznica Jego urodzin w wielodzietnej rodzinie 
Wojciecha i Anieli z domu Siuzdak. Kilka dni wcześniej, 21 czerwca –
czterdziestolecie święceń prezbiteratu przyjętych z rąk kard. Bolesława Komin-
ka w katedrze wrocławskiej. Natomiast 25 marca – pięciolecie sakry biskupiej 
a  zarazem pół dekady posługiwania jako pierwszy biskup świdnicki. Ten nu-
mer otwierają zatem teksty związane z dostojnym Jubilatem. Niech to będzie 
ukłon redakcji w stronę Założyciela Pisma oraz ukłon Uczelni w stronę jednego 
z jej Rektorów. Pamięć jest jednym z kształtów wdzięczności. 

Prezentując Autorów w poprzednim numerze, zwróciłem uwagę, że pocho-
dzą oni z różnych środowisk akademickich w Polsce. Tym razem pragnę za-
uważyć znaczącą obecność na naszych łamach przedstawicieli różnych zgroma-
dzeń zakonnych. Publikują u nas franciszkanie (o. Emilian Gołąbek OFM), 
klaretyni (o. Jacek Kiciński CMF, o. Piotr Liszka CMF, o. Jerzy Tupikowski 
CMF), oblaci Maryi Niepokalanej (o. Kazimierz Lijka OMI, o. Kazimierz Lu-
bowicki OMI, o. Leon Nieścior OMI, o. Wojciech Popielewski OMI, o. Ry-
szard Szmydki OMI), pallotyni (ks. Czesław Parzyszek SAC), salezjanie 
(ks.  Ryszard Kempiak SDB), salwatorianie (ks. Bogdan Giemza SDS, ks. An-
toni Kiełbasa SDS, ks. Roman Słupek SDS), sercanie (o. Kazimierz Papciak 
SSCC), werbiści (ks. Andrzej Miotk SVD), urszulanki (s. Ewa Jezierska OSU). 
Każdy z tych Autorów reprezentuje przynajmniej kilkutysięczne, a zazwyczaj 
kilkunastotysięczne środowisko międzynarodowe swej rodziny zakonnej. 
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Ich  sposób myślenia kształtuje się w braterskim dialogu ze współbraćmi, którzy 
pełnią przeróżne posługi na wszystkich kontynentach, a  więc w różnych kultu-
rach i środowiskach oraz w krańcowo odmiennych warunkach społeczno-
politycznych. To też stanowi bogactwo naszego Pisma, gdyż zakorzenia nas w 
szerokim kontekście doświadczeń Kościoła Powszechnego. 

Obecny numer ukazuje się w szczególnym momencie dla Kościoła. Pp Be-
nedykt XVI ogłosił Rok Kapłański. Jak pisze kard. Cláudio Hummes, prefekt 
Kongregacji ds. Duchowieństwa, „ma to być rok pozytywny”. „Kościół chce 
powiedzieć przede wszystkim kapłanom, ale również wszystkim wiernym oraz 
– poprzez środki społecznego przekazu – całej światowej społeczności, że jest 
dumny ze swoich kapłanów, że ich kocha, czci, podziwia i jest wdzięczny za ich 
pracę oraz za świadectwo ich życia”.  

Równocześnie Kościół liczy, że na Wydziałach Teologicznych będzie to „in-
tensywny czas zgłębiania tożsamości kapłańskiej, teologii kapłaństwa katolic-
kiego oraz nadzwyczajnego znaczenia powołania i misji Kapłanów dla Kościoła 
i dla społeczeństwa”. Zachęcając się wzajemnie do poszukiwań naukowych 
w  tym względzie, warto jednak pamiętać, że – jak przypomina kard. Hummes 
w liście z 18 kwietnia 2009 roku do ordynariuszy – „na nic się przyda nawet 
morderczy wysiłek, aby «dawać» codziennie, jeśli nie «będziemy» w Chrystu-
sie”. 

Nie przypadkowo ten Rok Kapłański rozpocznie się 19 czerwca, w Uroczy-
stość Najświętszego Serca Pana Jezusa 2009 roku, a zakończy w tę samą Uroczy-
stość, 11 czerwca 2010 roku. Od lat jest to Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie 
Kapłanów. Na oficjalnym plakacie Kongregacja ds. Duchowieństwa umieściła 
słowa św. Jana Marii Vianney: „Kapłaństwo to miłość Serca Jezusa”. Ta właśnie 
miłość pozwala w teologii realizować postulat empiryczności. Trzeba powiedzieć 
to jasno i jednoznacznie. Bez niej bowiem, w przekonaniu, że rozwija się „mega-
teologię”, będzie się oscylowało w kierunku religioznawstwa. 
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