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Każdy num er „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego” posiada 
zazwyczaj jakieś szczególne znamię. Jest ono najczęściej wyznaczane przez 
aktualne wydarzenia w Kościele powszechnym lub lokalnym. Bieżący, 
drugi num er W PT w roku 1995, ukazuje się u kresu obchodów ju b i
leuszu pięćdziesięciolecia nauki w powojennym  Wrocławiu. W  świę
towanie tego jubileuszu włączyły się wszystkie wyższe uczelnie stolicy 
Dolnego Śląska, w tym także -  Papieski Fakultet Teologiczny. 
Kulm inacyjny p u n k t obchodów jubileuszowych przypadł na dzień 15 
listopada, kiedy Kościół w swojej liturgii wspomina wielkiego przyjaciela 
mądrości nadprzyrodzonej i wiedzy naukowej -  św. Alberta Wielkiego. 
W  bogatym programie świętowania obecny był także wątek religijno- 
modlitewny. Podkreślono przez to ścisły związek nauki i religii, tych 
dwóch szczególnych dziedzin, które są jaskrawym przejawem transcen
dencji ducha ludzkiego w otaczającym nas świecie.

Redakcja naszego półrocznika postanowiła zamieścić w bieżącym  
numerze „ślad” uroczystości jubileuszowych. Dlatego na pierwszym planie 
znajdują się w nim  słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, kard. Pio Laghi, 
prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego, oraz kard. Henryka 
Gulbinowicza, arcybiskupa metropolity wrocławskiego, przygotowane na 
te złote gody nauki w powojennym  Wrocławiu. Dalszy układ numeru 
zachowuje dawną strukturę. W  dziale „Rozprawy naukowe” znajdujem y 
teksty dziesięciu autorów. Część tę otwiera bardzo aktualny artykuł 
ks. arcybiskupa Józefa M ichalika, metropolity przemyskiego, poświęcony 
statutowi odradzającej się w naszym kraju A kcji Katolickiej. Zam yka 
natom iast ten dział tekst ks. Janusza Misiewicza traktujący o roli 
i m iejscu Pisma św. w życiu Kościoła.

W  drugim sektorze prezentujemy kilka sprawozdań z  sympozjów  
i spotkań naukowych oraz recenzji ciekawszych, ostatnio ogłoszonych, 
pozycji książkowych z  zakresu teologii. Na szczególną uwagę zasługuje tu
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omówienie Jubileuszowych X X V  Wrocławskich D ni Duszpasterskich oraz 
sprawozdanie z  rzymskiego sym pozjum  na temat: „Rzymskie studia 
kościelne -  wyzwanie form acyjne”.

Trzeci dział półrocznika adresujemy -  ju ż  tradycyjnie -  do naszych 
duszpasterzy. Redakcja zdaje sobie sprawę z  różnej wartości merytorycznej 
zamieszczonych w nim  szidców homilii. Chcemy przy okazji zaznaczyć, 
iż zachowujemy dość dużą tolerancję odnośnie form y i stylu tekstów  
poszczególnych autorów. Dlatego też zamieszczonych refleksji nie należy 
traktować jako  gotowych homilii, ale inspirację w trudzie przygotowy
wania wyjaśniania Słowa Bożego na niedzielną i świąteczną liturgię.

Ostatni dział czasopisma zawiera dwa wybrane teksty rektora 
Fakultetu, obrazujące główne problemy i zadania naszej Uczelni 
w aktualnym czasie.

Zespół redakcyjny życzy Wszystkim, biorącym do ręki ten num er WPT, 
radości duchowej przy jego lekturze.

Wrocław, dnia 6 grudnia 1995 r., we wspomnienie św. M ikołaja


