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Obecny numer „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego” ukazuje się 
w roku srebrnego jubileuszu sakry biskupiej Jego Eminencji Księdza 
Kardynała Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocław
skiego, Wielkiego Kanclerza Papieskiego Fakultetu Teologicznego we 
Wrocławiu. Główne uroczystości jubileuszowe z  udziałem Episkopatu 
Polski i wielu znakomitych gości z  kraju i zagranicy odbyły się 8 lutego 
br. Uczelnia nasza uczciła ten jubileusz przez wydanie specjalnej Księgi, 
dedykowanej Dostojnemu Jubilatowi. W  czerwcu br. (dokładnie 18.06) 
przypada inna, ważna rocznica w życiu Księdza Kardynała Jubilata: jest 
to 45. rocznica święceń kapłańskich. Przywołuje ona na pamięć kraj 
pięknego dzieciństwa, lata młodości, studia seminaryjne, dzień święceń 
i prymicji kapłańskich Wrocławskiego Metropolity. Na tę piękną 
okoliczność redakcja „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego”pragnie 
dedykować Księdzu Kardynałowi niniejszy, ukazujący się w miesiącu tej 
kapłańskiej rocznicy, numer Przeglądu. Nie zawiera on wprawdzie tekstu 
poświęconego wprost Księdzu Kardynałowi Jubilatowi, jednakże 
prezentuje problematykę bardzo drogą sercu Księdza Kardynała. Jest to 
problematyka dotycząca człowieka, która była przedmiotem teologicznej 
refleksji na jubileuszowym X  Forum Młodych, jakie odbyło się na 
Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu w dniach od 17 do 
19 listopada 1994 r. Sympozjum to zaszczycili swoją obecnością wybitni 
prelegenci, znawcy najnowszej problematyki antropologicznej. Publiko
wane tu materiały z  tegoż spotka< .la młodzieży duchownej naszego kraju 
odpowiadają w jakiejś mierze na pytanie, które towarzyszyło listopadowej 
debacie: „Dokąd zmierza człowiek?” -  dokąd faktycznie zmierza i dokąd 
powinien zmierzać? Wydaje się, iż odpowiedzi na te pytania są szcze
gólnie ważne dla tych, którzy -  z racji swego powołania -  winni wytyczać
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drogi zagubionemu dziś człowiekowi. Owe drogi pokazuje tak mężnie 
i chwalebnie Wrocławski Metropolita w czterdziestopięcioletnim ju ż  
posługiwaniu kapłańskim, dwudziestopięcioletniej służbie biskupiej, 
dziesięcioletniej -  kardynalskiej, w tym prawie ju ż  dwadzieścia lat 
w archidiecezji wrocławskiej. Dokumentację wspomnianego sympozjum  
poprzedza artykuł poświęcony jedenastej encyklice Ojca Świętego Jana 
Pawła I I  „Evangelium vitae”, której tematyka tak bardzo łączy się 
z  problematyką poruszaną na X  Forum Młodych.

Drugi dział numeru -  zgodnie z  założeniami redakcyjnymi -  zawiera 
kilka recenzji i sprawozdań. Warto tu zwrócić uwagę na relację ks. 
Andrzeja Siemieniewskiego z  wygłoszonych w marcu br. na PF T we 
Wrocławiu gościnnych wykładów rabina Michaela Signera. Jest to przy
padek bez precedensu, mający duże znaczenie ekumeniczne.

Część trzecią numeru adresujemy do naszych Duszpasterzy z  nadzieją, 
że zamieszczone w niej refleksje nad Słowem Bożym ogłaszanym na 
niedzielnej i świątecznej liturgii, posłużą im pom ocą w trudzie ewangeli
zacji ich wspólnot parafialnych. Jest to skromna form a wdzięczności 
wobec Nich za wspieranie duchowe i materialne naszego Czasopisma.

Wreszcie, część czwarta przynosi fragment mowy rektorskiej wygło
szonej na inauguracji roku akademickiego 1994/1995, która w jakiejś 
mierze wytyczyła kierunki działania naszej Uczelni w ostatnim czasie. 
Załączony jest także w tej części diariusz ważniejszych wydarzeń, jakie 
miały miejsce w roku akademickim 1994/1995, który przechodzi ju ż  do 
historii.

Wrocław, dnia 11 czerwca 1995 r., w uroczystość Trójcy Świętej.


