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Mija pierwsza połowa roku Pańskiego 2003, w której zawarty byl drugi se
mestr roku akademickiego 2002/2003. Na Papieskim Wydziale Teologicznym we
Wrocławiu przeżywaliśmy ten okres pracy uczelnianej w klimacie mijającego ju 
bileuszu trzechsetlecia Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W rozpoczętym
roku kalendarzowym przedłużył się on o obchody jubileuszu 25-lecia pontyfikatu
Ojca Świętego Jana Pawła II. Pierwsza część świętowania srebrnych godów pa
pieskich miała miejsce w niedzielę 18 maja br., w dzień 83. urodzin Ojca Święte
go, który tego dnia na placu św. Piotra w Rzymie wyniósł do chwały ołtarzy dwie
postacie Kościoła katolickiego w Polsce: błogosławionego Józefa Sebastiana Pel
czara, biskupa przemyskiego, założyciela Sióstr Sercanek, i błogosławioną matkę
Urszulę Ledóchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezu
sa Konającego.
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu włączył się obchód jubileuszu
25-lecia pontyfikatu Ojca Świętego przez zorganizowanie w dniach 27-28 maja
br. międzynarodowej sesji naukowej na temat: „Kościół w krajach Europy Środ
kowo-Wschodniej w okresie pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II”. Z więk
szości krajów byłego obozu sowieckiego przybyli do Wrocławia hierarchowie, by
złożyć świadectwo o tym, co dokonało się w ich Kościołach lokalnych w ciągu
ostatnich dwudziestu pięciu lat. Ślad tego niezwykłego spotkania został uwidocz
niony w krótkim sprawozdaniu, które zamieszczany poniżej.
Obecny numer naszego pisma zachowuje tradycyjny układ. Część pierwsza:
„Rozprawy i artykuły” została w nim poprzedzona refleksją teologiczną nad naj
nowszą Encykliką Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia, ogłoszoną w Wielki
Czwartek, 16 kwietnia 2003 r. Zamieszczone teksty zostały wygłoszone w czasie
krótkiej sesji naukowej odbytej w ramach otwartego posiedzenia Wrocławskiego
Towarzystwa Teologicznego w dniu 13 maja br. W następującym po prezentacji
encykliki dziale rozpraw są zamieszczone artykuły pracowników naukowo-dydak

6

tycznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, a także przedsta
wicieli innych środowisk teologicznych naszego kraju.
W dziale „Omówienia i recenzje” zamieszczamy sprawozdania z sesji i konfe
rencji naukowych, jakie odbyły się w pierwszej połowie roku 2003, oraz recenzje
najnowszych na ogół pozycji książkowych - krajowych i zagranicznych.
W ramach „Pomocy duszpasterskich” przedkładamy zestaw homilii na drugie
półrocze obecnego roku kalendarzowego, z nadzieją, że nasi duszpasterze znajdą
w nich inspirację do przepowiadania Bożego słowa.
Czwarta część, „Z życia Fakultetu”, zawiera diariusz najważniejszych wyda
rzeń życia uczelnianego w kończącym się roku akademickim 2002/2003. Jest to
skrótowy zapis działalności naszej Uczelni w środowisku naukowym Dolnego
Śląska.
Redakcja Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego składa serdeczne podzię
kowania za życzliwe przyjęcie kolejnego numeru naszego czasopisma i życzy sa
tysfakcji oraz duchowej radości przy jego lekturze.
W imieniu Zespołu Redakcyjnego wyrażam szczerą wdzięczność autorom tek
stów za ich dostarczenie do Redakcji. Autorów, których teksty nie zostały zamiesz
czone w tym numerze, proszę o cierpliwość, gdyż proces wydawniczy ostatnio
uległ wydłużeniu w związku z wymogiem uzyskania recenzji wydawniczych dru
kowanych artykułów. Na zakończenie składam serdeczne podziękowanie pani
Mirosławie Zmysłowskiej za sprawne dokonanie składu komputerowego, a dr. Ja
nowi Wadowskiemu za pomoc przy gromadzeniu materiałów i dystrybucji czaso
pisma.
ks. Ignacy Dec

Wrocław, dnia 29 czerwca 2003 r., w uroczystość Świętych Apostołów Piotra
i Pawła

