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OD REDAKCJI

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer Wrocławskiego Przeglądu Teolo-
gicznego, odzwierciedlającego zainteresowania i aktualne badania pracowników 
naukowych  Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz zaprzyjaźnionych z nim 
osób. Obecny numer, podobnie jak poprzednie, jest zwyczajny, standardowy za-
równo w układzie formalnym jak i treściowym. Zawiera bowiem przyjęte zaraz 
na początku cztery podstawowe działy: „Rozprawy i artykuły”, „Omówienia i re-
cenzje”, „Pomoce duszpasterskie” oraz „Z życia Wydziału”. Poszczególne teksty 
pisane są różnym stylem i według swoistych schematów, mają różny ciężar ga-
tunkowy i merytoryczny.

W pierwszej części publikujemy trzynaście artykułów o profilu teologicz-
nym, filozoficznym i historycznym. Dział ten otwiera  tekst ks. bpa Andrzeja 
Siemieniewskiego, Chrzest w Duchu Świętym wbrew Kościołowi. Consolamen-
tum średniowiecznych katarów. Katarzy, zwani też od połowy XII w. Albigensa-
mi, uznawali istnienie dwóch odwiecznych zasad, dobra i zła, prowadzących ze 
sobą walkę w świecie. Kościół katarów składał się wyłącznie z „doskonałych” 
(czystych), którzy otrzymywali jedyny sakrament, zwany consolamentum, będący 
czymś w rodzaju chrztu. Ich doktrynę potępił w swych kazaniach św. Dominik 
oraz utworzony w 1229 r. Uniwersytet w Tuluzie. Katarzy zostali rozgromieni 
w wyniku krucjaty przeciw albigensom w XIII w. Ks. Włodzimierz Wołyniec, 
autor licznych prac z zakresu dogmatyki podjął tematyka maryjna w artykule: 
Teologia Maryjna w  świetle Wcielenia. Zagadnienia bardziej filozoficzne podjęli: 
Ks. Jerzy Machnacz, Aktualność życia i twórczości Edyty Stein dla jednoczącej 
się dzisiaj Europy; ks. Andrzej Małachowski, Filozofia religii w ujęciu Mariana 
Jaworskiego, kardynała i metropolity lwowskiego, doktora honoris causa Papie-
skiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu; ks. Witold Baczyński, Problem 
autorytetu w świecie lęku. Studium na podstawie postaci Jana Pawła II i Woj-
ciech Rojek, Antropologiczny problem w filozofii dziejów: relatywne-absolutne. 
Teologię biblijna przybliżają dwa teksty: ks. Ryszarda Kempiaka, Wolni, aby słu-



6

żyć: bezinteresowność w służbie apostolskiej na podstawie 1 Kor 9 i ks. Ryszarda 
Zawadzkiego, Bogactwo jako przeszkoda w pójściu za Jezusem (Łk 18,18-23). 
Warto też zwrócić uwagę na artykuł p. Kazimiery Jaworskiej, Ordynariusz Bole-
sław Kominek w ocenie lokalnej administracji wyznaniowej w latach 1956-1974, 
który jest wymownym świadectwem w kontekście aktualnie prowadzonej kampa-
nii lustracyjnej.

W drugiej części „Omówienia i recenzje” zamieszczone są sprawozdania 
z sympozjów zagranicznych i krajowych oraz recenzje ciekawszych pozycji 
książkowych z zakresu teologii i filozofii.

W ramach trzeciego działu „Pomoce duszpasterskie” zamieszczamy szkice ho-
milii niedzielnych i świątecznych, które dedykujemy wszystkim duszpasterzom 
trudniącym się głoszeniem Słowa Bożego w parafiach Dolnego Śląska. W ten 
sposób pragniemy przynajmniej w części spłacić nasz dług wdzięczności za życz-
liwość i świadczoną na rzecz PWT i MWSD we Wrocławiu pomoc materialna 
i duchową.

W ostatnim dziale „Z życia Wydziału” zamieszczamy dwa teksty rektora Pa-
pieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu wygłoszone w czasie uroczy-
stości inauguracyjnej roku akademickiego 2006/2007. Są to: Mowa rektorska na 
rozpoczęcie roku akademickiego 2006/2007  i Laudacja podczas uroczystości na-
dania doktoratu honoris causa J.Em. Ks. Kard. Marianowi Jaworskiemu, Metro-
policie Lwowa. Trzeci tekst autorstwa ks. Prorektora Włodzimierza Wołyńca jest 
dorocznym Sprawozdaniem z działalności Papieskiego Wydziału Teologicznego 
za rok 2005/2006.

Wszystkie zamieszczone w tym numerze artykuły zostały zrecenzowane przez 
pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za ten trud składam serdeczne podziękowanie 
na ręce ks. Prof. Pawła Bortkiewicza, dziekana tegoż Wydziału. Wyrazy wdzięcz-
ności składam również wszystkim autorom nadesłanych tekstów. Dziękuje także 
tym, którzy przygotowali całość numeru do druku. Drogim Przyjaciołom i Do-
broczyńcom wraz z podziękowaniami składam najlepsze życzenia na cały Nowy 
Rok 2007. 
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