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Mija rok od historycznego wydarzenia, jakim był 46. Międzynarodowy Kon
gres Eucharystyczny we Wrocławiu. Stolica Dolnego Śląska po raz drugi gościła 
Ojca św. Jana Pawła II, który dokonał uroczystego zamknięcia Kongresu i od 
Wrocławia rozpoczął swoją szóstą pielgrzymkę do Ojczyzny. W  dniu zakończe
nia Kongresu, w czasie „Statio Orbis”, Wrocław stał się jakby centrum Kościoła, 
centrum świata chrześcijańskiego. Przedstawiciele wszystkich kontynentów, z 86 
krajów świata, pod przewodnictwem Ojca św. złożyli hołd Chrystusowi Euchary
stycznemu. Jan Paweł II przed modlitwą „Anioł Pański” w czasie „Statio Orbis” 
powtórzył biblijne słowa: „»Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga na
szego . Ziemia ujrzała swego Zbawiciela«. Ujrzała Go tutaj, we Wrocławiu oczy
ma wiary zgromadzonego Ludu Bożego, oczyma wiary przedstawicieli wszyst
kich kontynentów naszej ziemi” .

W  tym wielkim, niepowtarzalnym wydarzeniu religijnym był obecny także 
Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu. Jego pracownicy naukowo-dydak
tyczni i studenci włączyli się nie tylko w prace przygotowawcze, ale także w sam 
przebieg Kongresu.

W  rocznicę tego wielkiego wydarzenia przybył do Wrocławia, na zaproszenie 
kard. Henryka Gulbinowicza, arcybiskupa metropolity wrocławskiego, ks. arcy
biskup Józef Kowalczyk, nucjusz apostolski w Polsce, który 31 majabr. przewod
niczył Mszy św. koncelebrowanej w archikatedrze wrocławskiej i wygłosił oko
licznościową homilię. Tekst tej homilii otwiera niniejszy numer „Wrocławskiego 
Przeglądu Teologicznego”. Redakcja pragnie przez to, kolejny już raz -  upamięt
nić to epokowe -  dla Wrocławia -  wydarzenie.

W  części pierwszej niniejszego numeru zostały umieszczone jeszcze teksty 
czternastu autorów. Są one tematycznie bardzo zróżnicowane i wskazują na dzie
dziny zainteresowań ich autorów. Warto zauważyć, że w gronie autorów są trzy 
osoby świeckie: Jan Wadowski, Halina Wistuba i Tadeusz Zipser. Jest to znak, że 
nasze Czasopismo coraz bardziej otwiera się na laikat katolicki.

W  dziale drugim: „Omówienia i recenzje” zamieszczone są dwa sprawozda
nia. Pierwsze dotyczy wykładów teologicznych, jakie miały miejsce w Tygodniu
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Kongresowym w kościołach archidiecezji wrocławskiej. Drugie dotyczy między
narodowego spotkania przedstawicieli Instytutów Teologicznych z terenu Euro
py, zrzeszonych w COCTI, jakie odbyło się w tygodniu wielkanocnym na Malcie. 
Do sprawozdań, w tej części, dołączonych jest kilka recenzji ostatnio wydanych 
książek.

Część trzecia „Materiały duszpasterskie” zawiera propozycje homilii na nie
dziele, uroczystości i ważniejsze święta przypadające w drugiej połowie bieżące
go roku kalendarzowego. Jest to skromna forma wdzięczności dla naszych dusz
pasterzy, którzy w dużej mierze utrzymują to Pismo.

W  ramach ostatniej części „Z życia Fakultetu” zamieszczamy Diariusz wyda
rzeń w PFT w roku akademickim 1997/98. Jest on nieco rozciągnięty, gdyż, tym 
razem -  ze względu na Kongres -  czasowo obejmuje aż trzynaście miesięcy.

Kolegium Redakcyjne składa serdeczne podziękowanie wszystkim autorom 
zamieszczonych tu tekstów, zaś Czytelnikom życzy dużo duchowej satysfakcji 
przy ich lekturze. Równocześnie zapraszamy wszystkich Sympatyków naszego 
Półrocznika do czynnej współpracy w jego dalszym redagowaniu.

Wrocław, dnia 11 czerwca 1998 r., w  uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa


