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OD REDAKCJI

Oddajemy do rąk P.T. Czytelników dwudziesty szósty numer „Wrocławskiego 
Przeglądu Teologicznego”. Czasopismo to powstało w roku akademickim 1992/ 
/1993, w 25-lecie Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, na życze
nie jego Wielkiego Kanclerza, Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza. Inicja
torem i wieloletnim redaktorem naczelnym pisma był ówczesny rektor PFT, ks. 
prof, dr hab. Ignacy Dec, obecny biskup i pierwszy ordynariusz utworzonej w 2004 
r. diecezji świdnickiej. Zgodnie z życzeniem Wielkiego Kanclerza czasopismo to 
miało służyć Kościołowi wrocławskiemu i Kościołowi w całej Ojczyźnie, a także 
akademickiemu środowisku teologicznemu we Wrocławiu oraz duszpasterzom 
pracującym w parafiach rozległej metropolii. W związku tym redaktor naczelny 
wprowadził cztery zasadnicze działy: Rozprawy i artykuły, Omówienia i recenzje, 
Pomoce duszpasterskie oraz Z życia Fakultetu. Ten układ zachowano do dziś, mimo 
że niektórzy zarzucali redakcji, iż dział pomocy duszpasterskich obniża poziom 
i charakter pisma naukowego. Były nawet głosy, aby ten dział w ogóle wykreślić. 
Tymczasem należy pamiętać, że „Wrocławski Przegląd Teologiczny” z racji swo
jej tematyki jest pismem niskonakładowym i nie może sam się finansować. Stąd -  
podobnie jak cały Papieski Wydział Teologiczny -  pismo to utrzymuje się tylko 
i wyłącznie z ofiar duchowieństwa i wiernych. Wprowadzony dział pomocy dusz
pasterskich jest więc odpowiedzią na postulat, by teologia służyła duszpasterstwu, 
oraz stanowi wyraz wdzięczności wrocławskiego środowiska akademickiego wo
bec tych, którzy trudzą się w parafiach i wspierają materialnie naszą uczelnię i jej 
wydawnictwo. Z kolei dział zatytułowany Z życia Fakultetu ma przybliżyć ducho
wieństwu i wiernym to wszystko, co dzieje się na uczelni i czym żyje środowisko 
akademickie.

Do istotnych działów „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego” o charakte
rze ściśle naukowym należą Rozprawy i artykuły oraz Recenzje i omówienia. To 
one odzwierciedlają zainteresowania naukowe teologów wrocławskich i nie tylko, 
a także ważniejsze wydarzenia w Kościele powszechnym i lokalnym. I tak w związ
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ku z kończącym się w Kościele powszechnym Rokiem Eucharystii kilka artyku
łów o charakterze biblijnym, dogmatycznym i moralnym poświęcono tej właśnie 
„wielkiej tajemnicy naszej wiary”. Z kolei w Kościele lokalnym obchodzono zna
czące rocznice: 75-lecie metropolii wrocławskiej, 60-lecie polskiej administracji 
kościelnej na Dolnym Śląsku i 40-lecie milenijnego listu biskupów polskich do 
biskupów niemieckich. Rocznicom tym poświecone były XXXV Wrocławskie Dni 
Duszpasterskie pod hasłem: Pamięć i dziedzictwo metropolii wrocławskiej. Mate
riały z tej sesji ukażą się, jak każdego roku, w odrębnej serii książkowej. Dlatego 
też w Rozprawach i artykułach znalazł się tylko jeden artykuł o 75-leciu wrocław
skiej metropolii. Wychodząc naprzeciw postulatom o poszerzeniu kręgu czytelni
ków w innych krajach, w obecnym numerze prócz streszczeń obcojęzycznych zna
lazły się również dwa artykuły w języku niemieckim. Być może w przyszłości 
pojawią także rozprawy w innych językach obcych.

Artykuły i rozprawy w niniejszym numerze zostały zrecenzowane przez pra
cowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Ada
ma Mickiewicza w Poznaniu. Za ten trud składam serdeczne podziękowania na 
ręce ks. prof. Pawła Bortkiewicza, dziekana tegoż Wydziału. Wyrazy wdzięczno
ści kieruję także pod adresem wszystkich autorów nadesłanych tekstów. Dziękuję 
również tym wszystkim, którzy przygotowali całość numeru do druku, a więc pani 
Mirosławie Zmysłowskiej, pani Aleksandrze Kowal oraz ks. prof. Andrzejowi Sie- 
mieniewskiemu i ks. dr. Andrzejowi Małachowskiemu Wszystkim zaś P.T. Czy
telnikom życzę owocnej lektury.
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