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Dobiegł końca Jubileuszowy Rok 2000. Był on jakby wielką, rozciągniętą w cza
sie, celebracją uroczystości Bożego Narodzenia. W trakcie tego szczególnego Roku
dziękowaliśmy Bogu za dar Nocy Betlejemskiej, za to, że „ziemia ujrzała swego
Zbawiciela”. Ojciec Święty Jan Paweł II zapraszał w tym świętym czasie do Wiecz
nego Miasta, do grobów Apostołów, różne grupy pielgrzymów z całego świata.
Około 25 milionów chrześcijan przybyło do Rzymu, by wyznać i umocnić swoją
wiarę, by przyjąć dar jubileuszowego odpustu w „Roku Łaski od Pana”. W mię
dzyczasie nadeszło nowe stulecie i tysiąclecie. Ludzkość przekroczyła próg czasu.
Zostaliśmy zaproszeni do dalszej wędrówki przez czas w stronę wieczności.
W Kościele Wrocławskim Wielki Jubileusz Chrześcijaństwa złączył się z ob
chodami millennium biskupstwa wrocławskiego i miasta Wrocławia. Centralne
uroczystości jubileuszowe z udziałem Legata Papieskiego odbyły się w czerwcu
2000 r. W pierwszym półroczu Roku Jubileuszowego były także świętowane jubi
leusze kard. Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego: 50lecie kapłaństwa ( 18 V I2000), 30-lecie biskupstwa ( 8 I I 2000), i 15-lecie kardynalatu (25 V 2000). Z okazji tych rocznic Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
przygotował Księgę Jubileuszową pt. „Służcie Panu z weselem” . Dedykował tak
że swemu Wielkiemu Kanclerzowi pierwszy numer „Wrocławskiego Przeglądu
Teologicznego” z milenijnego roku.
W związku z nadchodzącą, dwudziestą piątą rocznicą posługiwania w Archi
diecezji Wrocławskiej (02 II 2001), Uczelnia nasza pragnie dedykować Księdzu
Kardynałowi Metropolicie także obecny, drugi numer „Wrocławskiego Przeglądu
Teologicznego” tegoż milenijnego roku.
Numer otwiera tekst kard. Josepha Ratzingera, Prefekta Kongregacji Nauki Wia
ry - wygłoszony w formie wykładu inauguracyjnego w czasie uroczystości nada
nia mu doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocła
wiu. Nadanie doktoratu odbyło się w czasie uroczystości inauguracji roku
akademickiego 2000/2001, w dniu 27 października 2000 r. Na drugim planie za
mieszczony jest wykład inauguracyjny kard. Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa
Metropolity Wrocławskiego wygłoszony w czasie uroczystości nadania Mu przez
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Akademią Rolniczą we Wrocławiu tytułu doktora honoris causa, także podczas
inauguracji roku akademickiego 2000/2001, na tejże uczelni w dniu 5 październi
ka 2000 r. Pozostałe artykuły zamieszczone w części pierwszej niniejszego nume
ru przygotowali pracownicy naukowo-dydaktyczni naszej uczelni. Wielu z nich
przygotowuje obecnie rozprawy habilitacyjne. Dlatego problematyka tych tekstów
związana jest z tematyką ich aktualnych zainteresowań.
W drugiej części numeru zamieszczone są sprawozdania z kilku sesji i sympo
zjów naukowych: krajowych i międzynarodowych oraz kilka recenzji książek.
Trzecia część numeru - zgodnie z dotychczasową tradycją - zawiera szkice
homilii niedzielnych i świątecznych i jest dedykowana głównie duszpasterzom,
jako pomoc homiletyczna w przepowiadaniu słowa Bożego.
Dział czwarty „Z życia Fakultetu” obejmuje główne przemówienia wygłoszo
ne w czasie wspomnianej uroczystości nadania doktoratu honoris causa Papie
skiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu kard. Josephowi Ratzingerowi.
Niniejszy numer „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego” ukazuje się z ma
łym opóźnieniem, spowodowanym racjami obiektywnymi. Komitet Redakcyjny
bardzo przeprasza za to wszystkich P.T. Prenumeratorów i Czytelników.
Redakcja WPT przyłącza się do życzeń składanych Jego Eminencji Księdzu
Kardynałowi Metropolicie w dniach Jego srebrnych godów posługiwania w Ar
chidiecezji Wrocławskiej, winszując swemu Arcypasterzowi zdrowia i błogosła
wieństwa Bożego w kierowaniu Ludem Bożym tej Archidiecezji w nowym stule
ciu i tysiącleciu.
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