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Pierwsza połowa roku 2004 dla Archidiecezji Wrocławskiej i dla całego Ko
ścioła na Dolnym Śląsku była bardzo bogata w ważne wydarzenia. Według chro
nologii, należy najpierw odnotować styczniową audiencję u Ojca Świętego Jana 
Pawła Π, udzieloną rektorom uczelni Wrocławia i Opola. Okazją do tego szcze
gólnego spotkania z Piotrem naszych czasów było wręczenie Ojcu Świętemu ZŁO
TEGO LAURU AKADEMICKIEGO, przyznanego mu przez Kolegium Rekto
rów Uczelni Wrocławia i Opola z racji pięćdziesiątej rocznicy uzyskania przez niego 
habilitacji na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Delegacji tej 
przewodniczył Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz, Arcybi
skup Metropolita Wrocławski, Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicz
nego we Wrocławiu, oraz prof, dr hab. Tadeusz Luty, rektor Politechniki Wrocław
skiej, przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

Drugim ważnym wydarzeniem dla Kościoła w Polsce, a w szczególności dla 
środowiska Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, było ogłoszenie 
w dniu 24 lutego br. decyzji Ojca Świętego Jana Pawła II o utworzeniu w Polsce 
dwóch nowych diecezji: bydgoskiej i świdnickiej, oraz o powołaniu na nie bisku
pów: ks. bpa Jana Tyrawę, dotychczasowego biskupa pomocniczego we Wrocła
wiu -  na pierwszego biskupa diecezji bydgoskiej; oraz ks. prof. dr. hab. Ignacego 
Deca, rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu -  na pierwsze
go biskupa diecezji świdnickiej. Święcenia biskupie ks. rektora oraz jego ingres 
odbyły się w katedrze świdnickiej w dniu 25 marca br., zaś ingres ks. bpa Jana 
Tyrawy do katedry bydgoskiej odbył się 28 marca br.

Następnym doniosłym wydarzeniem dla Kościoła na Dolnym Śląsku było ogło
szenie decyzji Ojca Świętego Jana Pawła Π o przyjęciu przez niego prośby Jego 
Eminencji Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza o zwolnienie go z obowiąz
ków metropolity wrocławskiego i o mianowaniu jego następcą ks. biskupa Maria
na Gołębiewskiego, dotychczasowego biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego. Nowy 
Arcybiskup Metropolita Wrocławski odbył swój ingres do katedry wrocławskiej
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w sobotę, 24 kwietnia 2004 roku, a 29 czerwca, w uroczystość Świętych Aposto
łów Piotra i Pawia, otrzymał w Rzymie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła Π paliusz
metropolity.

Społeczność akademicka Papieskiego wydziału Teologicznego we Wrocławiu 
żywo uczestniczyła w tych wszystkich wydarzeniach i szczerze cieszy się z wy
różnienia jej pracowników, w klimacie radości i wdzięczności składa bardzo ser
deczne gratulacje swemu nowemu Wielkiemu Kanclerzowi z racji wyniesienia go 
do godności Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego. Na pasterskie posługiwa
nie życzy obfitości Bożych łask i składa homagium czci i szczerego oddania. Jako 
jeden z pierwszych gestów dedykuje nowemu Arcypasterzowi obecny numer „Wro
cławskiego Przeglądu Teologicznego”, ukazujący się już w dniach jego pasterzo
wania w Archidiecezji Wrocławskiej.

Numer niniejszy zachowuje tradycyjny układ. Jego pierwszą część Rozprawy 
i artykuły zrecenzowali pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Teologicz
nego Uniwersytetu Opolskiego. Za ich wielką, bezinteresowną przysługę składam 
im wszystkim wyrazy głębokiej wdzięczności. Słowa te przekazuję na ręce ks. 
prof. dr. hab. Tadeusza Doli, dziekana tegoż Wydziału.

Składam także serdeczne podziękowanie wszystkim autorom tekstów za ich 
terminowe dostarczenie do Redakcji. Szczególne podziękowanie przekazuję pani 
Mirosławie Zmysłowskiej za sprawne dokonanie składu komputerowego i przy
gotowanie całości numeru do druku.
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