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„Wrocławski Przegląd Teologiczny” wkracza w drugi rok swojej 
egzystencji wśród czasopism teologicznych w Polsce. Zaczął ukazywać się 
w roku piętnastolecia pontyfikatu Jana Pawła I I  i zarazem w roku 
srebrnego jubileuszu Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu. 
Zgodnie ze swoim założeniem  pragnie służyć zarówno teologii akademic
kiej, ja k  i duszpasterskiej, co jest uwidocznione w jego kompozycyjnej 
strukturze.

Autorzy piszący w „Przeglądzie” reprezentują głównie wrocławskie 
środowisko teologiczne. Są to w większości m łodsi pracownicy naukowi, 
spośród których wielu przygotowuje swoje rozprawy habilitacyjne. Stąd też 
w publikacjach części pierwszej: „Rozprawy i artykuły”, przewijają się 
różnorakie problemy, przynależące do różnych dyscyplin teologicznych, 
będące odbiciem zainteresowań naukowych ich autorów. Jednakże 
redakcja pragnie zabiegać o to, by w „Przeglądzie”znajdowały także swoje 
odzwierciedlenie główne problemy i wydarzenia z  kręgu Kościoła pow
szechnego i lokalnego.

Idąc po  linii tego założenia, w niniejszym numerze -  zamieszczamy 
najpierw krótką prezentację „Listu do Rodzin Ojca Świętego Jana 
Pawła I I ” (ks. I. Dec). D okum ent ten bowiem ma szczególne znaczenie 
dla Kościoła i świata w obchodzonym obecnie R oku Rodziny. Myśli Ojca 
św. poświęcamy także artykuł dotyczący apostolskiego wymiaru cierpienia 
(te. A . Bałabuch). Trzy inne prace z części pierwszej dotyczą Kościoła na 
Dolnym Śląsku: o św. Jadwidze (te. K. Dola), o te. R. Spiske (te. M. 
Machał) i o jezuitach w Jeleniej Górze (te. Z. Lec).

W dziale drugim, poświęconym omówieniom i recenzjom, warto 
zwrócić uwagę na dwa sprawozdania z  wrocławskich sympozjów. Pierwsze 
z nich -  o św. Jadwidze -  m iało charakter międzynarodowy i między
uczelniany. Odbyło się ono w ramach Roku Jadwiżańskiego we wrześniu 
1993 r. we Wrocławiu i Trzebnicy (te. A . Kiełbasa). Drugie było
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poświęcone Encyklice „Veritatis splendor” i odbyło się na PFT we 
Wrocławiu, jako  jedno z  pierwszych w Polsce, po ukazaniu się Encykliki 
(ks. A . M łotek).

Trzeci dział „Przeglądu” chce służyć duszpasterzom pom ocą w refleksji 
nad Słowem Bożym czytanym na liturgii w drugiej połowie roku 1994.

Wreszcie w dziale czwartym zamieszczamy diariusz wydarzeń w Pa
pieskim  Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu w roku akademickim  
1993/94.

Zespól redakcyjny „Przeglądu” życzy P.T. Czytelnikom dużo radości 
duchowej i intelektualnej przy jego lekturze.


