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OD REDAKCJI

Z pewnym opóźnieniem przekazujemy P.T. Czytelnikom dwudziesty piąty, 
a więc jubileuszowy numer „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego”. Zgodnie 
z przyjętym zwyczajem numer taki powinien wyróżniać się zarówno bogatszą szatą 
graficzną, jak też odmienną nieco zawartością treściową. Zwykle w numerze jubi
leuszowym omawia się krótko historię pisma, jego strukturę, linię rozwoju i ten
dencje, sylwetki poszczególnych redaktorów i współpracowników oraz zamiesz
cza bibliografię zawierającą spis treści dotychczasowych numerów.

Niestety, ze względu na zmiany, jakie nastąpiły w Kościele powszechnym, lo
kalnym oraz w kolegium rektorskim i redakcyjnym Papieskiego Wydziału Teolo
gicznego, niemożliwe stało się świętowanie jubileuszu ani też przygotowanie spe
cjalnego pisma. Przypomnijmy tylko, że 24 lutego 2004 r. powołano w Polsce dwie 
nowe diecezje: bydgoską, której pierwszym ordynariuszem został ks. bp Jan Tyra
wa, dotychczasowy sufragan wrocławski i wieloletni wykładowca na Papieskim 
Wydziale Teologicznym, oraz świdnicką, której pierwszym biskupem został ks. 
prof. dr hab. Ignacy Dec, wieloletni Rektor i wykładowca PWT oraz założyciel 
i naczelny redaktor „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego”. W miesiąc póź
niej, 24 kwietnia 2004 r., po przejściu na emeryturę księdza kardynała Henryka 
Gulbinowicza rządy w archidiecezji objął ks. abp Marian Gołębiewski, dotych
czasowy ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Tym samym nastąpiła 
zmiana na stanowisku Wielkiego Kanclerza Uczelni. Z kolei 28 maja 2004 r. Kole
gium Elektorów -  Rada Wydziału PWT wybrała na kadencję 2004-2007 nowego 
rektora: ks. dr. hab. Józefa Patera, prof. PWT, oraz nowych prorektorów.

Wspomniane zmiany, zwłaszcza dwukrotny w krótkim czasie podział archidie
cezji wrocławskiej, z której w 1992 r. wydzielono diecezję legnicką, zaś w 2004 r.
-  diecezję świdnicką, odpływ młodszej kadry naukowej do nowych struktur oraz 
ambicje nowych diecezji, by drukować własne periodyki i książki naukowe -  
wszystko to sprawiło, że w pojawiły się trudności ze skompletowaniem materia
łów do kolejnego numeru „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego”.
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Nowy zespół redakcyjny nie zrezygnował jednak z kontynuacji istniejącego 
już dzieła i, choć z pewnym trudem, zebrał nadesłane materiały i opracował obec
ny numer pisma naukowego PWT. Zachowano więc dotychczasowy układ pisma: 
Rozprawy i artykuły, Omówienia i recenzje, Pomoce duszpasterskie oraz Z życia 
Fakultetu. Zachowano również zewnętrzną szatę graficzną, aby podtrzymywać tra
dycje tej serii. Kolejne ważne wydarzenia w Kościele powszechnym: śmierć Ojca 
Świętego Jana Pawła II oraz wybór Jego następcy, papieża Benedykta XVI, który 
wiernie podąża linią wypracowaną przez swego czcigodnego Poprzednika, ugrun
towuje nowy zespół redakcyjny w przekonaniu, że w Kościele potrzebna jest ewo
lucja, a nie rewolucja. Przy opracowywaniu „Wrocławskiego Przeglądu Teologicz
nego” również kierujemy się więc wspomnianą wyżej zasadą.

Aby można było utrzymać „Wrocławski Przegląd Teologiczny” w grupie pism 
punktowanych, część pierwszą, podobnie jak w poprzednich numerach, zrecenzo- 
wali pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Opolskiego. Za ten trud składam serdeczne podziękowanie na ręce ks. prof. Tade
usza Doli, dziekana tegoż Wydziału. Wyrazy wdzięczności kieruję także pod adre
sem wszystkich autorów nadesłanych tekstów, licząc na dalszą z nimi współpracę. 
Dziękuję również pani Mirosławie Zmysłowskiej za dokonanie składu kompute
rowego i przygotowanie całości numeru do druku oraz pani Aleksandrze Kowal za 
dokonaną korektę tekstów. Z nadzieją na lepszą przyszłość i dalszą wierność Czci
godnych Czytelników, łączę chrześcijańskie pozdrowienie i życzenia: Szczęść Boże!

ks. Józef Pater

Wrocław, 6 sierpnia 2005 r.,
W święto Przemienienia Pańskiego




