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O D  REDAK CJI

Oddajemy do rąk Czytelników drugi numer „Wrocławskiego Przeglądu 
Teologicznego”, nowego czasopisma teologicznego, powołanego do życia 
w roku srebrnego jubileuszu Papieskiego Fakultetu Teologicznego we 
Wrocławiu. Zgodnie z  życzeniem J.Em. Ks. Kardynała Henryka Gulbinowi- 
cza Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego, Wielkiego Kanclerza PFT we 
Wrocławiu -  wyrażonym w pierwszym numerze czasopismo chce służyć 
Kościołowi Wrocławskiemu i Kościołowi w całej naszej Ojczyźnie; chce 
służyć nie tylko akademickiemu środowisku teologicznemu (teologom 
i studentom), ale także i duszpasterzom, w myśl postulatu, by teologia służyła 
duszpasterstwu.

Drugi numer WPT zachowuje strukturę pierwszego numeru. Wpierwszej 
części zamieszczamy rozprawy i artykuły wielotematyczne pracowników  
naukowo-dydaktycznych PFT we Wrocławiu. Jest to skromny owoc ich 
badań i poszukiwań naukowych. Część tę otwiera artykuł poświęcony 
zmarłemu w tym roku ks. prof. Józefowi Majce, człowiekowi niezwykle 
zasłużonemu nie tylko dla wrocławskiego środowiska teologicznego, ale i dla 
całej polskiej teologii, a zwłaszcza katolickiej nauki społecznej. Zamieszcza
my także jego „Wstęp" do mającego się ukazać czwartego tomu „Chrześ
cijańskiej myśli społecznej”, którego tytuł ma brzmieć: „Etyka społeczna 
i polityczna".

W  części drugiej - Mniejszego numeru prezentujemy kilka sprawozdań 
z  ważniejszych sympozjów naukowych, odbytych w ostatnim czasie w naszym 
kraju, oraz dwie recenzje książkowe.

Część trzecia, zawierająca szkice homilii mszalnych na pierwsze półrocze 
1994 r., chce służyć pom ocą duszpasterzom, a także wszystkim szukającym 
pogłębienia -  ogłaszanego na niedzielnej i świątecznej liturgii -  Słowa 
Bożego.

W  ramach części czwartej -  „Z  życia Fakultetu” -  prezentujemy krótką 
migawkę z  uroczystości 25-lecia Papieskiego Fakultetu Teologicznego we 
Wrocławiu, jakie odbyły się 15 czerwca br.
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Skromne rozmiary numeru nie pozwoliły narazie zamieścić innych 
ważnych tekstów wygłoszonych we Wrocławiu w ostatnim czasie, szczególnie 
tekstów referatów zaprezentowanych w ramach XXIII Wrocławskich Dni 
Duszpasterskich (temat: „Rodzina dzisiaj” -  23-25.08.1993), sympozjum 
poświęconego św. Jadwidze Śląskiej, odbytego w ramach obchodzonego 
w Archidiecezji Wrocławskiej Roku Jadwiżańskiego (temat: „Św. Jadwiga 
w historii i kulturze Śląska -  21-23.09.1993) oraz sympozjum na temat 
najnowszej Encykliki Jana Pawła II  „Veritatis splendor” (30.11.1993). 
Redakcja żywi nadzieję, że teksty te -  tak ważne dla polskiej myśli teologicz
nej i historycznej -  ujrzą w przyszłości światło dzienne w formie zwartych 
prac lub artykułów.


