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OD REDAKCJI

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer „Wrocławskiego
Przeglądu Teologicznego”. Numer ten ukazuje się w roku złotego jubi-
leuszu kapłaństwa Ojca Świętego Jana Pawła II. Papieski Fakultet
Teologiczny we Wrocławiu postanowił uczcić ten jubileusz wydaniem
specjalnej księgi pt. „W blasku Eucharystii”, dedykowanej Piotrowi
naszych czasów. Niniejszy zaś numer WPT poświęcamy w części ks.
prof. dr. hab. Józefowi Swastkowi, prorektorowi Papieskiego Fakultetu
Teologicznego we Wrocławiu. Okazją ku temu jest przypadająca w tym
roku sześćdziesiąta rocznica jego urodzin (22 VII 1996) oraz niedawno
obchodzone 25-lecie pracy naukowo-dydaktycznej we wrocławskim
środowisku teologicznym. Papieski Fakultet Teologiczny ma wiele do
zawdzięczenia Księdzu Jubilatowi. Ks. prof. Józef Swastek służy uczelni
od roku 1969 jako ceniony wykładowca. Ponadto pełnił na PFT dwie
ważne funkcje administracyjne: sekretarza generalnego (1969-1973)
i prorektora (od roku 1988). Funkcję pierwszą wypełniał w czasie, gdy
Fakultet po reaktywowaniu go przez Stolicę Apostolską stawiał pierwsze
kroki i powoli przywdziewał szaty akademickie. Funkcję prorektora pełni
do dziś z wielkim poświęceniem, czując się bardzo związanym z uczelnią
i zabiegając o jej dobre imię.

Po tryptyku poświęconym ks. Swastkowi znajduje się tu artykuł ks. bpa
prof. Józefa Życińskiego, biskupa tarnowskiego. Jest to tekst wykładu,
który został wygłoszony na inauguracji roku akademickiego w Wyższym
Seminarium Duchownym w Legnicy w dniu 14 października br. Pozostałe
artykuły i rozprawy pochodzą od pracowników naukowo-dydaktycznych
środowiska wrocławskiego i podejmują problematykę z ich dziedzin
zainteresowań.

W drugiej części numeru zamieszczamy kilka sprawozdań z sympozjów
i zjazdów naukowych, krajowych i zagranicznych, oraz kilka recenzji.
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Trzecią część – tradycyjnie – dedykujemy przede wszystkim naszym
duszpasterzom. Mamy nadzieję, że znajdą tam, przynajmniej czasem,
natchnienie do przepowiadania Słowa Bożego w niedziele i ważniejsze
uroczystości.

W czwartej części zamieszczamy fragment mowy rektorskiej z inau-
guracji roku akademickiego 1996/97. Są w nim uwydatnione główne rysy
rozpoczętego, nowego etapu pracy naukowo-dydaktycznej. 

Zespół redakcyjny prosi wszystkich prenumeratorów, Czytelników
i Przyjaciół naszego półrocznika, o łaskawe przyjęcie tego numeru i życzy
obfitości łask na czas bezpośredniego przygotowania do 46. Międzynaro-
dowego Kongresu Eucharystycznego.

Wrocław, dnia 13 grudnia 1996 r., we wspomnienie św. Łucji


