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ODWIECZNA NOWOŚĆ EWANGELII

Ojciec święty Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium napisał: „Słowo 
ma w sobie potencjał, którego nie możemy przewidzieć. Ewangelia mówi o na-
sieniu, które posiane, samo rośnie, nawet jeśli rolnik śpi (por. Mk 4,26-29). 
Kościół musi przyjąć tę nieuchwytną wolność Słowa skutecznego na swój spo-
sób, w bardzo różnych formach, wymykających się naszym przewidywaniom 
i łamiących nasze schematy” (nr 22). Tę nieuchwytną wolność Słowa środo-
wisko Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu stara się nie tylko 
respektować, lecz jej służyć. Posługa ta znajduje odzwierciedlenie w kolejnych 
zeszytach Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego, realizując zalecenie papie-
ża: „Zadaniem egzegetów i teologów jest pomaganie, aby «sąd Kościoła stawał 
się bardziej dojrzały» (Dei verbum, 12)” (Evangelii gaudium, 40).

Niniejszy numer, respektując różnorodność głoszenia Słowa w radości, 
skupia się na czterech działach nauki, które jednocześnie odpowiadają insty-
tutom funkcjonującym w strukturach Papieskiego Wydziału Teologicznego we 
Wrocławiu: teologia biblijna i dogmatyczna, teologia pastoralna i prawo kano-
niczne, historia Kościoła oraz fi lozofi a.

Na pierwszy plan wysuwają się zagadnienia biblijne wraz z opracowaniem 
M. Ruckiego, w którym autor porusza nadzwyczaj aktualne zagadnienie roz-
wodu, na którego akceptację przez Kościół katolicki tak mocno w ostatnich 
latach naciskają środowiska liberalne. Ważnym wkładem w dorobek teologii 
dogmatycznej są artykuły o charakterze historycznych badań nad zagadnienia-
mi doktrynalnymi, również w wymiarze ekumenicznym. Takimi materiałami 
są opracowania Mirosława Białousa, Mariusza Biliniewicza, ks. Bogdana Ferd-
ka i ks. Jacka Froniewskiego.

Idąc za myślą, że głoszenie Ewangelii winno dokonywać się przede wszyst-
kim w wymiarze praktycznym, podjęliśmy również zagadnienia teologii prak-
tycznej. Ksiądz Jacek Wojeński zaprezentował swoje opracowanie poświęcone 
nowej ewangelizacji w epoce postmodernizmu, co wydaje się niezwykle aktu-
alne zwłaszcza w obecnej dobie kwestionowania przez wielu potrzeby życia 
według Ewangelii. Ważną kwestią zdaje się również miejsce każdego człowieka 
we wspólnocie Kościoła. Tematowi roli osób niepełnosprawnych w Kościele 
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poświęcił swoją pracę ks. Robert Zapotoczny. Regulacja prawa w tak ważnej 
kwestii, jak skutki czynności prawnych kościelnych jednostek organizacyjnych 
w zakresie spraw majątkowych, to temat rozważań ks. Wiesława Wenza i Mi-
chała Skwierczyńskiego.

Kardynał Stefan Wyszyński przed laty napisał „Naród bez dziejów, bez 
historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bez-
domnym, bez przyszłości”. Pomni na te słowa zamieściliśmy w naszym cza-
sopiśmie również opracowania z dziedziny historii, zarówno tej dawnej, jak 
artykuł ks. Norberta Jerzaka na temat dokonań biskupa wrocławskiego Cy-
priana, tej nieco nowszej, jak problem relacji pomiędzy Kościołem a Hitle-
rem pióra Christopha Brunsa, a także najnowszej, o której pisze Kazimiera 
Jaworska, ukazując realizację założeń polityki oświatowej w Polsce w latach 
1945–1956.

Filozofi a jako nauka daje podstawy metodyczne i pojęciowe dla uprawia-
nia teologii, dlatego też nie mogło zabraknąć w naszych badaniach choćby 
jednego opracowania z tej dziedziny. Krystyna Jaskulska-Tomala poruszyła 
nadzwyczaj ważny temat, zwłaszcza w dobie propagowania idei parytetów, 
prezentując obraz kobiety w myśli dwóch autorów – Simone de Beauvoir 
i Paula Evdokimova.

Dzieląc się z szerszym gronem artykułami, które są owocem poszukiwań 
naukowych naszego środowiska, życzymy czytelnikom owocnej lektury. Jako 
redaktor naczelny Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego pragnę również 
podziękować wszystkim, dzięki którym kolejny tom czasopisma mógł ujrzeć 
światło dzienne.
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