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Druga połowa roku 1998 upływała w Kościele katolickim pod znakiem XX-lecia
pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. W prasie polskiej i zagranicznej pojawi
ło się sporo tekstów, poświęconych temu już najdłuższemu w naszym stuleciu pontyfikatowi. Dokonywano zestawień statystycznych papieskich dokonań, uwydatnianio charakterystyczne rysy osobowości i posługi pasterskiej obecnego Pa
pieża. W wielu uczelniach katolickich odbyły się sympozja naukowe i okoliczno
ściowe akadem ie dedykowane Ojcu Świętemu. W św iątyniach katolickich
odprawiono wiele nabożeństw dziękczynno-błagalnych w intencjach Piotra na
szych czasów. W jubileuszu papieskim mieli swój szczególny udział Polacy. Wy
raziło się to nie tylko w pielgrzymce reprezentacji wszystkich polskich diecezji
z biskupami do Rzymu na centralne obchody tegoż jubileuszu, ale także w licz
nych nabożeństwach i w okolicznościowych spotkaniach, poświęconych Ojcu Świę
temu z rodu Polaków.
W obchodach jubileuszowych swojąobecność zaznaczył także Papieski Fakul
tet Teologiczny we Wrocławiu. Wyraziło się to w dedykowaniu Ojcu Świętemu
dwóch sympozjów, które odbyły się na naszej uczelni w drugiej połowie obecnego
roku: XXVIII Wrocławskich Dni Duszpasterskich (27-29 VIII) i XIV Forum Mło
dych (19-21 XI), a także w ogłoszeniu dwóch pozycji książkowych: „Abba, Oj
cze” i „Wokół filozofii kardynała Karola Wojtyły”. Także wymownym znakiem
łączności naszej uczelni z osobą Ojca Świętego był udział delegacji PFT w rzym
skiej uroczystości kanonizacji bł. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), któ
ra miała miejsce w przededniu obchodów papieskiego jubileuszu.
Papieski jubileusz zostaje również odnotowany w niniejszym numerze Wro
cławskiego Przeglądu Teologicznego. Czynimy to głównie przez dwa pierwsze
teksty, pióra ks. kard. Henryka Gulbinowicza i ks. prof. Jana Kruciny. Następne
artykuły zamieszczone w części pierwszej pochodzą w większości od pracowni
ków naukowo-dydaktycznych naszej uczelni i tematycznie odzwierciedlają zain
teresowania i sektory badawcze naszych wykładowców.
W dziale drugim: „Omówienia i recenzje” zamieszczone są sprawozdania z sym
pozjów odbytych w naszym środowisku teologicznym oraz z tych spotkań nauko
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wych, w których brali udział nasi przedstawiciele. Drugą część tego działu dopełniająrecenzje niektórych ważniejszych publikacji książkowych, jakie ukazały się
ostatnio w Polsce i za granicą.
Dział trzeci - zgodnie z pierwotnym założeniem naszego Pisma - zawiera garść
myśli związanych z czytaniami liturgicznymi pierwszego półrocza przyszłego roku.
Jest to skromny dar dla naszych duszpasterzy, którzy prawie w całości zapewniają
materialny byt naszemu pismu.
W ostatnim dziale „Z życia Fakultetu” zamieszczamy kilka tekstów wygłoszo
nych w czasie dwóch uroczystości, jakie miały miejsce w pierwszym miesiącu
nowego roku akademickiego 1998/99: uroczystości inauguracji i uroczystości po
święconej 70-leciu życia ks. prof. JanaKruciny. Bardziej integralna dokumentacja
tychże uroczystości znajdzie się w „Biuletynie PFT we Wrocławiu za rok akad.
1998/99”.
Redakcja WPT składa serdeczne podziękowania wszystkim autorom tekstów
za trud ich przygotowania i dostarczenia w porę do kolegium redakcyjnego. Abo
nentom i Czytelnikom zaś życzy dużo duchowej satysfakcji przy ich lekturze.
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