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Upływa Jubileuszowy Rok 2000. Kościoły chrześcijańskie, szczególnie Ko
ściół katolicki, czczą dwutysięczną rocznicę narodzin Chrystusa. Chrześcijanie 
dziękują Bogu, Ojcu wszystkich ludów i narodów, Panu doczesności i wieczności 
za to, że „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”, dziękują za dwadzie
ścia wieków historii chrześcijaństwa. Wzmogły się pielgrzymki do Ziemi Świętej, 
ziemskiej ojczyzny Jezusa Chrystusa i do Rzymu, miejsca męczeńskiej śmierci 
św. Piotra i Pawła, stolicy chrześcijaństwa. Liczni wierni przyjmują dar odpustu 
jubileuszowego, korzystają duchowo z „Roku Łaski od Pana”.

W Kościele polskim w obchody Roku Jubileuszowego wpisane są uroczystości 
millennium najstarszych biskupstw: gnieźnieńskiego, krakowskiego, kołobrzeskiego 
i wrocławskiego. Dzisiejsza archidiecezja wrocławska do tych dwóch podstawo
wych, wspólnotowych jubileuszy dodaje jubileusze obecnego biskupa wrocław
skiego, Henryka Kardynała Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskie
go. W tym właśnie Roku jubileuszowym i milenijnym przypadają cztery ważne 
rocznice metropolity wrocławskiego: 50-lecie kapłaństwa (18 VI 2000), 30-lecie 
biskupstwa (8 I I2000), 25-lecie otrzymania nominacji na arcybiskupa metropolitę 
wrocławskiego (15 XII 2000) i 15-lecie kardynalatu (25 V 2000). Z okazji tych 
rocznic Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu przygotował Księgę Jubile
uszową na cześć Księdza Kardynała. Pragnie także zadydykować swemu Wielkie
mu Kanclerzowi bieżący numer „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego”. Nu
mer ten otwiera tekst pióra ks. prof. Czesława Bartnika z Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, który został wygłoszony w katedrze wrocławskiej 27 maja br., w 
dniu święceń kapłańskich diakonów Metropolitalnego Wyższego Seminarium Du
chownego we Wrocławiu i zarazem w czasie celebry jubileuszu złotych godów 
kapłaństwa Księdza Kardynała.

W pierwszej części numeru -  Rozprawy i artykuły zostały zamieszczone prace 
samodzielnych i niesamodzielnych pracowników naukowych, reprezentuj ącyh 
w większości wrocławskie środowisko teologiczne.

W drugiej części zamieszczone są sprawozdania z kilku sesji i sympozjów na
ukowych oraz kilka recenzji ostatnio opublikowanych pozycji książkowych.
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Trzecia część numeru -  zgodnie z dotychczasową strukturą periodyku -  zawie
ra szkice homilii niedzielnych i świątecznych i jest dedykowana głównie duszpa
sterzom, jako pomoc homiletyczna w przepowiadaniu Słowa Bożego.

Dział czwarty obejmuje główne przemówienia wygłoszone w czasie uroczy
stości nadania doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we 
Wrocławiu byłemu kanclerzowi Niemiec Helmutowi Kohlowi, która odbyła się 
11 stycznia br. oraz Diariusz wydarzeń w roku akademickim 1999/2000.

Redakacja „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego” z radością oddaje w ręce 
kapłanów i wiernych ten numer, ukazujący sie w Roku Jubileuszowym i przyłącza 
się do życzeń składanych Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Metropolicie 
w dniach Jego jubileuszy. Winszuje swemu Arcypasterzowi i Wielkiemu Kancle
rzowi obfitości Łask Bożych w prowadzeniu Kościoła wrocławskiego w trzecie 
tysiąclecie.
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