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OD REDAKCJI

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu przekazuje do rąk Czytelników 
dwudziesty siódmy numer „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego”. Jest to nu
mer standardowy zarówno w układzie formalnym, jak i treściowym. Podobnie jak 
dotychczas składa się z czterech zasadniczych działów: „Rozprawy i artykuły”, 
„Omówienia i recenzje, „Pomoce duszpasterskie” i kalendarium nawiązującego do 
działalności Wydziału. I choć najważniejszym wydarzeniem roku była wizyta apo
stolska Ojca Świętego Benedykta XVI w naszej Ojczyźnie i jego przesłanie pod 
wymownym hasłem Trwajcie mocni w wierze, poza krótką notatką w kalendarium, 
w niniejszym numerze nie ma jeszcze oddźwięku tej wizyty. Wynika to z koniecz
ności wcześniejszego przygotowania artykułów i obecnego numeru pisma do dru
ku. Być może w następnym numerze pojawią się komentarze i nawiązania do pa
pieskiej nauki.

W części pierwszej niniejszego pisma „Rozprawy i artykuły” publikujemy 
materiały o profilu historyczno-teologicznym i filozoficznym, przygotowane 
w znacznej mierze przez pracowników naukowo-dydaktycznych naszej uczelni. 
Ale nie brak też kilku rozpraw autorów innych ośrodków naukowych. I tak dział 
ten otwiera tekst w języku niemieckim prof. Herberta Schambecka, doktora hono
ris causa naszego Wydziału. Wystąpił on 17 marca 2006 r. z gościnnym wykładem 
dla Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego i po odpowiedniej przeróbce wy
kład swój opublikował w „L’Osservatore Romano” w wersji niemieckiej, a po
dobny tekst przekazał do „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego”.

W części drugiej „Omówienia i recenzje” zamieszczone są sprawozdania z kil
ku sympozjów krajowych i zagranicznych, w których udział wzięli nasi profeso
rowie i wykładowcy, oraz recenzje ostatnio wydanych książek.

W dziale trzecim „Pomoce duszpasterskie” zamieszczamy kazania i homilie na 
niedziele i święta, które mogą być wykorzystane przez duszpasterzy i katechetów. 
. W ostatnim dziale „Z życia Wydziału” zamieszczone są krótkie informacje do
tyczące wydarzeń dotyczących samego Wydziału, jak również udziału pracowni-
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ków naukowo-dydaktycznych w różnych uroczystościach, sympozjach i spotka
niach w innych ośrodkach akademickich, instytucjach państwowych i samorządo
wych. Jest to swego rodzaju kronika Wydziału.

Zespół redakcyjny WPT składa serdeczne podziękowanie wszystkim Autorom 
tekstów. Tym razem napłynęło ich o wiele więcej, niż byliśmy w stanie zamieścić 
w niniejszym numerze. Część z nich zarezerwowaliśmy już do następnego nume
ru. Inne z kolei zostały zwrócone autorom do ewentualnej korekty, zwłaszcza te, 
do których recenzenci zgłosili swoje uwagi i zastrzeżenia. Przy okazji informuje
my, że artykuły i rozprawy w niniejszym numerze zostały zrecenzowane przez pra
cowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opol
skiego. Za ten trud składam wszystkim recenzentom serdeczne podziękowanie na 
ręce ks. prof. Tadeusza Doli, dziekana tegoż Wydziału. Wyrazy wdzięczności skła
dam także tym wszystkim, którzy przygotowali całość numeru do druku. Szcze
gólny wyrazy wdzięczności składam ks. dr. hab. Andrzejowi Małachowskiemu, 
który przejął na siebie cały ciężar zebrania materiału i ułożenia go w poszczegól
nych działach. Serdecznie dziękuję także pani Mirosławie Zmysłowskiej i pani 
Aleksandrze Kowal, które od kilku lat przygotowują skład komputerowy i doko
nują potrzebnej korekty.

Wszystkim zaś drogim nam Czytelnikom życzę, jak zawsze, owocnej lektury.
Ks. Józef Pater


