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W dobie głębokiego kryzysu migracyjnego w Europie warto podjąć re-
fleksję nad naszą postawą wobec ludzi oczekujących od nas chrześcijańskiej 
miłości z jednej strony, a koniecznością obrony własnej tożsamości narodowej 
i religijnej z drugiej. Faktem jest, że sposób myślenia ludzi, również chrześcijan 
i katolików, w ostatnich dziesięcioleciach zmienił się i to nierzadko bardzo 
radykalnie. Ludzie wierzący coraz bardziej zdecydowanie szukają właściwego 
oparcia dla swojej nadziei, zwłaszcza w obliczu zagrożenia ze strony obcych 
kultur. Wyrazem refleksji nad tymi zagadnieniami jest wskazanie na chrześci-
jańską nadzieję jako pewny punkt odniesienia dla współczesnych katolików.

Także środowisko związane z naszym czasopismem chce odnieść się do 
aktualnych problemów chrześcijan. Dlatego też oddajemy do rąk czytelników 
kolejnym numer Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego. Nie ma on prze-
wodniego tematu, ale zagadnienia w nim poruszane z jednej strony wskazują 
na właściwą postawę wobec innych religii, a z drugiej podkreślają koniecz-
ność odpowiedniej postawy w obronie wyznawanych wartości. Materiał został 
podzielony na pięć części: teologia dogmatyczna i biblijna, historia Kościoła, 
teologia i kultura oraz teologia pastoralna i nauka społeczna.

W części poświęconej zagadnieniom dogmatycznym Paweł Beyga zaprezen-
tował interesujący materiał na temat teologicznej krytyki islamu w nauczaniu 
Jana Pawła II i Benedykta XVI. Niewątpliwie wiara musi wiązać się nie tylko 
z naukowym podejściem do zagadnień teologicznych, lecz także musi mieć 
wpływ na życie codzienne chrześcijanina, stąd oddajemy do rąk czytelników 
opracowanie ks. Janusza Królikowskiego poświęcone sakralnemu wymiarowi 
teologii. Również mistycy w swoim życiu, o czym rzadko się mówi, kierowali się 
normami dogmatycznymi. O. Jan Paweł Strumiłowski OCist podjął to właśnie 
zagadnienie i ukazał, w jaki sposób prawda dogmatyczna jawi się w dynamice 
poznania mistycznego.

1 Hasło XVII Dnia Papieskiego.
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Żaden naród nie może zapomnieć o swojej przeszłości, bo utraci sens swojej 
przyszłości i nie będzie miał ani sił, ani właściwych instrumentów do obrony 
swojej tożsamości. Dlatego też zamieściliśmy w tomie dwa artykuły poświęco-
ne trudnym zagadnieniom obchodów milenium chrztu Polski. W pierwszym 
Kazimiera Jaworska dokładnie przeanalizowała stosunek ówczesnych władz 
komunistycznych do tego wydarzenia, tak ważnego pod względem religijnym 
i historycznym. W drugim Agata Mirek przedstawiła soborowe czyny żeńskich 
wspólnot zakonnych jako jedną z form przygotowania do milenium chrztu Pol-
ski. Niemniej ważna jest również historia, która sięga czasów sprzed II wojny 
światowej, zwłaszcza na naszych terenach. Stąd w naszym czasopiśmie prezen-
tujemy interesujące opracowanie Maika Schmerbaucha poświęcone opiece nad 
archiwum archidiecezjalnym we Wrocławiu w latach od 1936 do 1939.

W dziale teologia i kultura zaprezentowaliśmy czytelnikom opracowania, 
które w ogólnym sensie mają prowokować współczesnego katolika do zajęcia 
właściwej postawy zarówno wobec Księgi Życia, jaką jest Biblia, jak i innych 
wyznań chrześcijańskich, a nawet religii. Niezwykle ważna dla światłego kato-
lika naszego wieku jest znajomość symboliki, jaką posługiwali się autorzy biblij-
ni. Wąskiemu zagadnieniu z tym związanemu jest poświęcony artykuł Joanny 
Głowacz na temat smoka i węża starodawnego w Ap 12, 3-4 i 12, 7-9. Do 
uchwycenia kontekstu historycznego koegzystencji na Śląsku katolików i prote-
stantów, wierny we współczesnych czasach powinien poznawać inne wyznania 
chrześcijańskie oraz rozwijane przez nie formy pobożności. Wyrazem takiej re-
fleksji jest opracowanie Joanny Giel poświęcone pieśniom śląskich protestantów, 
które pokazują dotąd mało znane oblicze luteranizmu na Śląsku. Biblia jest bez 
wątpienia księgą nie tylko chrześcijan. Bywa cytowana również przez przedsta-
wicieli innych religii, nie zawsze we właściwy i kompetentny sposób. Piotr Lorek 
przedstawia czytelnikom mistrza zen, Thich Nhat Hanh, który cytuje Biblię.

Jak wierny postrzega duszpasterza, a jak ten ostatni winien podchodzić 
do członków wspólnoty, której posługuje? To pytanie stawiają sobie autorzy 
w części poświęconej teologii pastoralnej i nauce społecznej. Mateusz Mazu-
rek podjął refleksję nad duszpasterstwem w dobie hiperkonsumpcji, a ks. Mi-
chał Mraczek spróbował odpowiedzieć na pytanie, jakie oczekiwania mają 
współcześ ni wierni wobec księdza. Wojciech Szabaciuk zaś skupił się na przed-
stawieniu relacji, w jakich pozostaje wolność w stosunku do religii i odwrotnie.

Życząc naszym czytelnikom dobrej lektury, chcemy pochwalić się faktem, 
że nasze czasopismo jest z jednej strony coraz bardziej popularne wśród autorów 
spoza naszego środowiska, a z drugiej bardzo chętnie publikują w nim swoje 
pierwsze rozprawy młodzi naukowcy przygotowujący swoje prace w Papieskim 
Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Tym bardziej więc życzymy wszystkim 
pełnego nadziei spojrzenia w przyszłość.
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