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OD REDAKCJI

Obecny numer „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego” ma szczególny cha
rakter. Ukazuje się bowiem w roku jubileuszu 300-lecia Wydziału Teologicznego 
we Wrocławiu. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się na Papieskim Wy
dziale Teologicznym we Wrocławiu w dniach 8 i 9 października 2002 roku. Wzięli 
w nich udział polscy biskupi zgromadzeni we Wrocławiu na 319. plenarnym ze
braniu Konferencji Episkopatu Polski. Na centralne uroczystości jubileuszowe przy
byli do Wrocławia dwaj kardynałowie z Watykanu, zaproszeni przez ks. kard. Hen
ryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego, Wielkiego Kanclerza 
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Byli to: ks. kard. Angelo 
Sodano, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, i ks. kard. Zenon Grocholewski, 
Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego. Ks. kard. Zenon Grocholewski 
przewodniczył 8 października uroczystości inauguracji roku akademickiego 2002/ 
2003. Jako główny celebrans wraz z wieloma biskupami i kapłanami odprawił w ka
tedrze wrocławskiej Mszę św. i wygłosił okolicznościową homilię. Skierował tak
że specjalne przesłanie do zebranych, zwłaszcza do teologów, w czasie akademii 
inauguracyjnej, podczas której doktorat honoris causa PWT we Wrocławiu otrzy
mał prof. Herbert Schambeck, europejskiej sławy uczony, profesor Uniwersytetu 
w Linzu, doktor honorowy kilku uniwersytetów, m.in. Uniwersytetu Wrocławskie
go. W godzinach popołudniowych ks. kard. Zenon Grocholewski spotkał się z eli
tą intelektualną i kulturalną miasta Wrocławia w Salonie Prof. J. Dudka, gdzie przed
stawił sprawy związane ze szkolnictwem wyższym w Kościele powszechnym. 
Wieczorem tego dnia miało miejsce uroczyste poświęcenie nowo wybudowanego 
Domu Jana Pawła II, którego dokonał ks. kard. Angelo Sodano, Sekretarz Stanu 
Stolicy Apostolskiej, w obecności polskich kardynałów, arcybiskupów, biskupów, 
kapłanów i innych zaproszonych gości.

Nazajutrz, dnia 9 października, w katedrze wrocławskiej odbyła się uroczy
stość nadania doktoratu honoris causa PWT we Wrocławiu ks. kard. Angelo Soda-
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no, Sekretarzowi Stanu Stolicy Apostolskiej. Wzięli w niej udział: ks. kard. Zenon 
Grocholewski, ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski, ks. kard. Franciszek Ma
charski, Metropolita Krakowski, ks. arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apo
stolski w Polsce, arcybiskupi i biskupi polscy, rektorzy polskich uczelni katolic
kich, rektorzy uczelni wrocławskich, dziekani wydziałów teologicznych z naszego 
kraju, przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych oraz inni 
zaproszeni goście. Władze państwowe reprezentował Włodzimierz Cimoszewicz, 
minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

Doniosłość jubileuszowych uroczystości stała się motywem zamieszczenia w ni
niejszym numerze „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego” wygłoszonych na 
niej oficjalnych tekstów. Stąd też zamiast tradycyjnego pierwszego działu: Roz
prawy i artykuły, został zamieszczony dział Centralne uroczystości jubileuszu trzech- 
setlecia Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Niektóre teksty, np. laudacje i wy
kłady doktorów honorowych, zostały zamieszczone w dwóch językach. Zastępuje 
to wymóg obcojęzycznych streszczeń artykułów zamieszczanych w pierwszej części 
czasopisma.

Pozostałe działy: Omówienia i recenzje, Pomoce duszpasterskie oraz Z życia 
Fakultetu, pozostają w numerze bez zmian. Zostały one przygotowane głównie 
przez młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych PWT we Wrocławiu. Na 
końcowych stronicach dołączono kilka zdjęć ze wspomnianych uroczystości.

Redakcja WPT serdecznie dziękuje wszystkim za udział w jubileuszowych uro
czystościach i dla ich upamiętnienia oddaje niniejszy numer do rąk Czytelników 
z nadzieją, że zamieszczone w nim teksty nie tylko przypomną owe piękne chwile 
przeżyte we Wrocławiu, ale także pobudzą do teologicznej refleksji.
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