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OD REDAKCJI

Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu przekazuje w ręce 
Czytelników kolejny numer „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego”. 
Czyni to z radością i nadzieją na jego życzliwe przyjęcie przez Przyjaciół 
wrocławskiej „Alma Mater”.

Zgodnie z  pierwotnym założeniem, prezentowane teksty mają w części 
charakter teologiczno-systematyczny, a w części teologiczno-duszpasterski.

Część pierwszą -  „Rozprawy i artykuły”, otwiera trój głos nad książką 
Jana Pawła II „Przekroczyć próg nadziei”. Jest to wprowadzenie do 
dyskusji, jaka odbyła się na posiedzeniu Towarzystwa Naukowego 
Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu w dniu 9 listopada 
br. Wzięło w niej udział 19 pracowników naukowo-dydaktycznych 
wrocławskiego środowiska teologicznego. Podejmując taką dyskusję, 
a także prezentując jej fragmenty w tym numerze „Przeglądu”, uczelnia 
nasza chce na nowo jakby uwierzytelnić swoje powołanie, które w jakiś 
sposób określone jest w samej jej nazwie. Przymiotnik „papieski” 
predysponuje ją bowiem do tego, aby pilnie wsłuchiwać się w głos Piotra 
naszych czasów, aby ten głos metodycznie rozważać, zgłębiać i prze
kazywać innym.

Dalszą część pierwszego działu wypełniają różnotematyczne prace, 
głównie młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych Fakultetu, 
będące wykładnikiem ich zainteresowań badawczych.

Drugi dział obecnego numeru zawiera relacje z  dwóch krajowych 
sympozjów oraz kilka recenzji ostatnio opublikowanych książek. Warto tu 
zwrócić uwagę na sprawozdanie z  X X IV  Wrocławskich Dni Duszpaster
skich, poświęconych w tym roku misji Kościoła w świecie, ze szczególnym 
uwzględnieniem „Akcji Katolickiej”.

W  trzeciej części dedykujemy naszym Duszpasterzom nową porcję myśli 
związanych z  tekstami Pisma św., czytanymi podczas liturgii w pierwszej
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połowie roku 1995. Ma to być chociażby mała pomoc i jakby symboliczny 
udział naszych pracowników w dziele głoszenia niedzielnego i świątecz
nego Słowa Bożego.

Wreszcie w ostatniej części numeru, w ramach działu „Z życia 
Fakultetu”, zamieszczamy teksty przygotowane na uroczystość 70-lecia 
urodzin księdza biskupa Józefa Pazdura. Osoba księdza biskupa Jubilata 
jest związana w szczególny sposób z Metropolitanym Wyższym Semina
rium Duchownym we Wrocławiu. To związanie nastąpiło przez prawie 
dwudziestoletnie pełnienie funkcji ojca duchownego w tymże Seminarium. 
Owa bliskość z księdzem biskupem Jubilatem trwa nadal nie tylko przez 
dobre sąsiedztwo, ale przede wszystkim przez systematyczny kontakt 
księdza Biskupa ze wspólnotą seminatyjną. Kontakt ten ma podwójny 
charakter. Jest to zazwyczaj cotygodniowa wspólna celebracja Eucharystii 
i systematyczne wykłady z  teologii ascetycznej.

Zespół redakcyjny „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego”, 
zamieszczając teksty ze wspomnianego jubileuszu, składa Dostojnemu 
Jubilatowi -  wraz z całą wspólnotą seminaryjną -  hołd wdzięczności 
i najlepsze życzenia obfitości darów niebieskich na następne lata 
posługiwania biskupiego w Archidiecezji Wrocławskiej.


