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Mija znowu pół roku od ukazania się ostatniego numeru „Wrocławskiego Prze
glądu Teologicznego”. W ciągu tego czasu wiele wydarzyło się w Kościele powszech
nym a także w Kościele w Polsce. W październiku ub. roku została ogłoszona w Wa
tykanie trzynasta encyklika Ojca Świętego Jana Pawła I I ,Eides et ratio”. Kościół
katolicki wszedł w trzeci rok bezpośredniego przygotowania do Wielkiego Jubile
uszu Roku 2000. Jest on poświęcony Osobie Boga Ojca. W Kościele polskim przy
śpieszono prace nad zredagowaniem końcowych dokumentów II Polskiego Synodu
Plenarnego. W związku z tym odbyły się cztery statutowe sesje plenarne tegoż Sy
nodu, na których prezentowano projekty dokumentów końcowych i podejmowano
nad nimi głosowanie. Ostatnie miesiące i tygodnie wypełniły przygotowania do czerw
cowej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny.
Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu starał się być obecnym w tych
ważnych wydarzeniach w życiu Kościoła. 15 grudnia ub. r. odbyła się we Wrocła
wiu, na naszej Uczelni, pierwsza w Polsce sesja naukowa poświęcona encyklice
„Fides et ratio” . Materiały tej sesji, poprzedzone tekstem encykliki i uzupełnione
dodatkowymi artykułami, ukazały się drukiem już w drugiej połowie stycznia br.
Przedstawiciele naszej Uczelni byli włączeni w redagowanie dokumentu synodal
nego o małżeństwie i rodzinie oraz uczestniczyli we wspomnianych czterech se
sjach statutowych Synodu.
W obecnym numerze naszego półrocznika zamieszczamy artykuł pióra ks. I. De
ca, poświęcony głównemu przesłaniu encykliki „Fides et ratio”. Pozostałe artyku
ły i rozprawy podejmują problemy, którymi zajmują się nasi pracownicy nauko
wo-dydaktyczni, przygotowujący rozprawy habilitacyjne.
W części drugiej zamieszczamy - jak i w poprzednich numerach - kilka spra
wozdań z sesji naukowych i parę recenzji ciekawszych, najnowszych pozycji
książkowych.
Część trzecia, to pomoce duszpasterskie dla kapłanów zaangażowanych w prze
powiadanie Słowa Bożego w czasie niedzielnej liturgii, poszerzone o projekty kil
ku homilii okolicznościowych.
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W czwartej części zamieszczamy diariusz najważniejszych wydarzeń z upły
wającego roku akademickiego 1998/99. Odnajdziemy w nim kilka dat informują
cych o prowadzonych pracach nad reaktywowaniem Wydziału Teologii na Uni
wersytecie Wrocławskim. Prace te, mimo ogromnych wysiłków z obydwu stron,
wskutek sprzeciwu mniejszości w Senacie Uniwersytetu Wrocławskiego, nie zo
stały jeszcze sfinalizowane.
Zespół redakcyjny kieruje słowa wdzięczności do wszystkich autorów, zamiesz
czonych tekstów za ich przygotowanie i terminowe dostarczenie do redakcji. Pra
gnie także ponownie podziękować wszystkim Dobrodziejom i Przyjaciołom na
szego Pisma. Słowa głębokiej podzięki składam przede wszystkim Kapłanom,
proboszczom parafii Archidiecezji Wrocławskiej, którzy przez swój zaakceptowa
ny abonament utrzymują w dużej mierze to Pismo. W dzięczność naszą rozszerzam
na wszystkich Prenumeratorów i Darczyńców' naszego Periodyku. Niech dobry
Bóg, Ojciec Miłosierdzia stokrotnie wszystkim wynagrodzi. Osobne słowa wdzięcz
ności składam ks. dr Andrzejowi Małachowskiemu za dokonanie składu kompute
rowego tego numeru, zaś ks. doc. dr hab. Andrzejowi Siemieniewskiemu, prorek
torowi PFT we Wrocławiu, za dokonanie korekty tekstów.
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Wrocław, dnia 5 czerwca 1999 r, we wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika; w dniu
rozpoczęcia siódmej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce

