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OD REDAKCJI

Przekazujemy do rąk naszych Czytelników dwudziesty dziewiąty numer Wroc-
ławskiego Przeglądu Teologicznego, za pierwsze półrocze 2007 r. Przyznać trze-
ba, że było to półrocze wyjątkowo bogate w różne wydarzenia zarówno na polu 
kościelnym jak i państwowym. Wydarzenia te nie znajdują jednak swego odbicia 
w niniejszym numerze, gdyż ich opracowanie wymaga zwykle odpowiedniego 
dystansu czasowego. Warto jednak przypomnieć, że na czoło tych wspomnianych 
wydarzeń wysunęła się sprawa lustracji. Najboleśniej dotknęła ona środowisko 
kościelne, gdyż rozpętana przez środki masowego przekazu w formie dosłow-
nej nagonki, doprowadziła do bezprecedensowego wstrzymania ingresu Ks. abpa 
Stanisława Wielgusa i jego rezygnacji z metropolii warszawskiej. Podjęta z kolei 
próba dalszej lustracji w innych środowiskach, w tym także w uczelniach wyż-
szych i wśród dziennikarzy, została najpierw oprotestowana przez te środowiska, 
a następnie wstrzymana przez Trybunał Konstytucyjny. Tak więc bolesna spuś-
cizna po poprzednim systemie, nadal nie została uregulowana i jako taka, czekać 
będzie jeszcze jakiś czas na swe właściwe rozwiązanie. Trudno też przewidzieć, 
kiedy i w jakiej formie będzie przedmiotem refleksji w naszym piśmie.

W tym roku obchodzona była również 10-ta rocznica 46. Międzynarodowego 
Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. Z tej okazji Instytut Teologii Syste-
matycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego zorganizował w maju okolicz-
nościową sesję naukową pt.: Wrocławskie Święto Eucharystii. Pamięć Kongresu 
w refleksji teologii. Materiały z tej sesji, pod tym samym tytułem, zostały wydane 
w odrębnej publikacji.

 Obecny numer Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego odzwierciedla zatem 
aktualne badania głównie pracowników naukowo - dydaktycznych Papieskiego 
Wydziału Teologicznego i nielicznych autorów z innych ośrodków akademickich. 
Są wśród nich znani autorzy starszego pokolenia, jak również młodsi, którzy roz-
poczynają dopiero swoją działalność pisarską. Pragniemy jednak przypomnieć, 
że łamy naszego Pisma dostępne są dla wszystkich piszących, pod warunkiem 
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pozytywnej oceny ich tekstów przez recenzentów z innych ośrodków naukowych. 
Obecny numer Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego recenzowali pracowni-
cy naukowo-dydaktyczni Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Za 
ten trud składam im serdeczne podziękowanie na ręce ks. prof. dra hab. Tadeusza 
Doli dziekana tegoż Wydziału. 

Zgodnie z przyjętym swego czasu układem, prezentowany tu numer Wroc-
ławskiego Przeglądu Teologicznego, zawiera cztery podstawowe działy: Rozpra-
wy i artykuły, Omówienia i recenzje, Pomoce duszpasterskie oraz Kalendarium 
z życia Wydziału. Zachowano również zewnętrzną szatę graficzną, choć nie brak 
głosów proponujących jej zmianę.

Zespół redakcyjny Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego składa w tym 
miejscu serdeczne podziękowanie wszystkim Autorom tekstów publikowanych 
w niniejszym numerze. Wyrazy wdzięczności składamy również tym wszystkim, 
którzy przygotowali całość numeru do druku. Szczególne podziękowania kieruje-
my pod adresem p. Aleksandry Kowal i ks. dra hab. Andrzeja Małachowskiego. 
Wszystkim P.T. Czytelnikom Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego życzymy 
owocnej lektury.
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