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OD REDAKCJI 
 

 
Kolejny numer naszego Pisma ukazuje się w kilka dni po nadaniu przez Se-

nat naszej Uczelni doktoratu honoris causa jej Wielkiemu Kanclerzowi, Jego 
Ekscelencji Ks. Arcybiskupowi Profesorowi Doktorowi habilitowanemu Maria-
nowi Gołębiewskiemu. Jak podkreślał J.M. Ks. Rektor, honorujemy w ten spo-
sób wybitnego biblistę, z którym jednoznacznie kojarzą się w Polsce badania 
nad Deutero-Izajaszem. Równocześnie zaś pragniemy okazać wdzięczność Me-
tropolicie, który doskonale rozumie sprawy uczelni, profesorów i studentów.  

Redakcja Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego podziela tę radość i ca-
łym sercem przyłącza się do gratulacji i życzeń dla Księdza Arcybiskupa. 

Wielki Kanclerz – jak czytamy w konstytucji apostolskiej Sapientia 
christiana – reprezentuje wobec Uczelni Stolicę Apostolską. Ten nadany jed-
nomyślnie doktorat honoris causa jest zatem także świadomą deklaracją, że 
wierni Stolicy Apostolskiej, pragniemy realizować w badaniach naukowych 
cele, jakie wskazuje ona uniwersytetom i wydziałom kościelnym: dogłębnie 
badać Objawienie chrześcijańskie, systematycznie wyjaśniać jego prawdy, ana-
lizować w jego świetle nowe zagadnienia i odpowiednio przekazywać je współ-
czesnym, a w ten sposób przygotowywać zgodnie z doktryną katolicką do po-
dejmowania zadań w Kościele oraz pomagać w całokształcie posługi ewangeli-
zacyjnej. Te cele określają też jednoznaczny profil naszego Pisma. 

Chcąc być jeszcze bardziej dostępni dla jak najszerszego grona Czytelników 
w Kraju i za granicą, udostępniliśmy na stronie internetowej naszej Uczelni, w 
dziale publikacje, wszystkie numery archiwalne Wrocławskiego Przeglądu Teo-
logicznego. Można z nich korzystać zupełnie nieodpłatnie. Wyszukiwarka uła-
twia analizę zawartości poszczególnych numerów. Teksty są rozmieszczone 
dokładnie tak, jak w wersji papierowej, aby można było z łatwością cytować je 
w pracach naukowych.  

Gdy chodzi natomiast o aktualny numer naszego Pisma, miło widzieć na je-
go łamach pracowników naukowych z różnych stron Polski. Tym razem publi-
kuje u nas ks. Bogdan Czyżewski z UAM w Poznaniu, ks. Grzegorz Kucza 
z UŚ w Katowicach, o. Kazimierz Lijka OMI z UAM w Poznaniu ks. Tadeusz 
Syczewski z KUL-u, o. Wojciech Popielewski OMI z UAM w Poznaniu 
i ks. Wojciech Zyzak z PAT-u w Krakowie.  
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Godne podkreślenia jest też liczne grono autorów świeckich: pani Ewa Po-
rada – absolwentka KUL-u oraz Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną 
na Lateranum w Rzymie, pani Anna Sutowicz – absolwentka KUL-u oraz pan 
Jan Dąbrowski, pani Elżbieta Dołganiszewska, pani Magdalena Raganiewicz i 
pan Wojciech Rojek – absolwenci PWT we Wrocławiu. 

Oczywiście w szczególny sposób jesteśmy wdzięczni Ks. Arcybiskupowi 
Marianowi Gołębiewskiemu, że pośród przygotowań do Synodu Biskupów, 
w którym brał czynny udział, znalazł czas, by przygotować dla nas artykuł 
o Świętym Pawle. Serdecznie dziękujemy też Profesorom naszej Uczelni. 

Ten numer dotrze do Czytelników na początku roku duszpasterskiego, który 
wzywa, aby otoczyć troską życie we wszystkich jego przejawach. Ideologiczny 
atak na samo życie ludzkie oraz na jego kształt, jaki obserwujemy w ostatnich 
latach w świecie, w Europie i niestety w Polsce, dorównuje arogancją, zakłama-
niem i natarczywością najczarniejszym momentom historii, w których lansowa-
no ideologie wrogie człowiekowi. Oby środowiska naukowe – skupione na 
swych wąskich specjalizacjach – nie zlekceważyły tego zagrożenia, które – jak 
ostrzega Stolica Apostolska może doprowadzić świat do „przyszłości post-
ludzkiej”. Historia dostarcza niestety przykładów, że w takich sytuacjach ludzie 
nauki i inteligencja nie zawsze zdawali egzamin. Obyśmy tym razem stanęli na 
wysokości zadania, śpiesząc odważnie i bezkompromisowo z naszą posługą 
myślenia. Cóż innego można życzyć światu nauki w tych dniach, jeżeli władze 
jednego z najsłynniejszych miast uniwersyteckich postanowiły zlikwidować 
administracyjnie Boże Narodzenie na rzecz Winter Light Festiwal? Ciśnie się 
przecież smutna refleksja, że negowanie priorytetu Boga i odcinanie się od 
chrześcijańskich korzeni zawsze prowadzi do pogardy dla podstawowych praw 
ludzkich. Z tego zaś rodzą się najstraszliwsze zbrodnie. Nawet zbrodnie prze-
ciwko ludzkości. Czyż świadectwo minionego wieku nie przemawia wystarcza-
jąco do wyobraźni? 

Powtórzmy za wybitnym naukowcem, przewodniczącym Papieskiej Rady 
ds. Kultury, abp prof. Gianfranco Ravasi: „tym razem mamy do czynienia nie 
tylko z ekstrawagancją, ale w konsekwencji także ze świadomym zanegowa-
niem – nie wiem, do jakiego stopnia – wielkości, którą się ma za sobą i która 
stanowi o własnym obliczu. (…) Nie mamy już przed sobą ateizmu w silnym 
znaczeniu, czasem nawet dramatycznego, jak w przeszłości. Teraz mamy obo-
jętność. Ta obojętność stępia wszystko, odbarwia, wywabia i w rezultacie 
uniemożliwia człowiekowi stawianie sobie pytań”. 
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