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Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu przekazuje do rąk Czytelników
ostatni numer Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego przed Rokiem Jubileuszo
wym 2000. Jest to numer zupełnie standardowy zarówno w układzie formalnym,
jak i treściowym.
W części pierwszej „Rozprawy i artykuły” publikujemy artykuły o profilu hi
storycznym, teologicznym i filozoficznym. Dział ten otwiera tekst ks. biskupa Ta
deusza Pieronka, rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, na temat
stosunku Kościoła katolickiego w Polsce do aktualnej sprawy integracji europej
skiej . Autor prezentuje w nim racje, dla których Kościół katolicki w Polsce popie
ra starania naszych władz o wejście do Unii Europejskiej. Usiłuje też rozwiać naj
częściej przytaczane argumenty przeciwne naszej integracji z Unią i wskazuje na
ewentualne wiano, które Polska mogłaby wnieść do tejże Wspólnoty. Na drugim
planie tego działu zamieszczamy artykuł ks. biskupa Jana Kopca z Opola, uwydat
niający rolę Kościoła Śląskiego w tysiącletnich dziejach Polski. Jest to refleksja
związana z przyszłorocznym świętowaniem tysiąclecia biskupstwa we Wrocła
wiu. Spośród pozostałych tekstów zamieszczonych w pierwszej części naszego
periodyku pragnę wskazać jedynie na artykuł ks. Andrzeja Szafulskiego na temat
godności człowieka w podeszłym wieku. Jest to refleksja związana z ostatnio ogło
szonym przez Ojca Świętego Jana Pawła II Listem do ludzi w podeszłym wieku.
W ten sposób dochowujemy wierności założeniu podejmowania refleksji nad ak
tualnym nauczaniem Papieża.
W nieco obszerniejszym, niż w poprzednich numerach, dziale: „Omówienia i
recenzje” zamieszczone są sprawozdania z sympozjów zagranicznych i krajowych,
w których brali udział nasi przedstawiciele. Na czoło wysuwa się tu sprawozdanie
pióra ks. Andrzeja Siemieniewskiego z VIII Zgromadzenia COCTI, które odbyło
się w sierpniu br. w Belgii. W drugiej części tego działu prezentujemy kilka recen
zji ciekawych pozycji książkowych z zakresu teologii i filozofii.
W ramach działu trzeciego „Pomoce duszpasterskie” zamieszczamy szkice ho
milii niedzielnych i świątecznych, które dedykujemy przede wszystkim duszpa
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sterzom trudzącym się na Niwie Pańskiej głoszeniem Bożego Słowa. Autorzy
tych prospektów, jako pracownicy naukowo-dydaktyczni naszego Fakultetu i Se
minarium pragną być przez to obecni w posłudze duszpasterskiej naszego Kościo
ła na Dolnym Śląsku.
W ostatnim dziale „Z Życia Fakultetu” zamieszczamy trzy teksty rektora Pa
pieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu wygłoszone tegorocznej jesie
ni, w czasie uroczystości inauguracji roku akademickiego i w czasie spotkań
sympozjalnych.
Zespół Redakcyjny „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego” składa serdeczne
podziękowania wszystkim Autorom tekstów za trud ich przygotowania i dostar
czenia w porę do Redakcji. Składa także najlepsze powinszowania na nadchodzą
cą Uroczystość Narodzenia Pańskiego i na Nowy Rok, który będzie zarazem Ro
kiem Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa.
Wszystkim Przyjaciołom i Dobroczyńcom dedykuję słowa noworocznej litur
gii: Bóg miłosierny niech nam błogosławi (Ps. 61).
ks. Ignacy Dec
Wrocław, dnia 7 grudnia 1999 r., we wspomnienie św. Ambrożego, biskupa.

