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Odszedł do historii rok 2003. W Kościele katolickim byl to rok jubileuszu 25lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Papieski Wydział Teologiczny we
Wrocławiu uczcił najpierw srebrne gody papiestwa Piotra naszych czasów mię
dzynarodową sesją naukową na temat: Kościół w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej w okresie pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawia II (27-28 V 2003).
Owocem tej sesji jest książka pt. Nowe tchnienie Ducha (Wrocław 2003), dedyko
wana i wręczona Jego Świątobliwości z okazji tego szczególnego jubileuszu. Dnia
9 października 2003 r. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu wraz z Kato
lickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” zorganizował drugą sesję naukową
ku uczczeniu jubileuszu wielkiego Papieża Polaka. Jej temat brzmiał: Jan Paweł II
orędownikiem i nauczycielem pokoju. Jubileuszowy dar modlitwy Ojcu Świętemu
złożyliśmy wraz z przedstawicielami wszystkich uczelni Wrocławia dnia 16 paź
dziernika 2003 w sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy, w czasie Eucharystii
sprawowanej przez ks. arcybiskupa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego
w Polsce.
Wyraźnie papieski charakter miało też doroczne Święto Nauki Wrocławskiej,
obchodzone przez wszystkie uczelnie Dolnego Śląska w dniach 14 i 15 listopada.
Wspominano na nim 50-lecie habilitacji obecnego Papieża. Dnia 15 listopada 2003
r. w czasie Mszy św. w katedrze wrocławskiej, celebrowanej pod przewodnictwem
ks. kard. Henryka Gulbinowicza, został zaprezentowany i poświęcony ZŁOTY
LAUR AKADEMICKI, przyznany Ojcu Świętemu z racji złotego jubileuszu Jego
habilitacji.
Echa tych wszystkich uroczystości rozsiane są w różnych publikacjach wy
działowych, m.in. także w obecnym numerze „Wrocławskiego Przeglądu Teolo
gicznego”. Numer ten zachowuje tradycyjny układ. W jego podstawowym dziale
Rozprawy i artykuły zamieszczonych jest 15 tekstów autorów reprezentujących
różne środowiska teologiczne naszego kraju, a nawet zagranicy (Wrocław, War
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szawa, Kraków, Lublin, Gdańsk, Katowice, Kolonia). Dział ten otwiera wykład
ks. kard. Henryka Gulbinowicza, wygłoszony w czasie otrzymania przez niego
doktoratu honoris causa na Politechnice Wrocławskiej w dniu 19 grudnia 2003 r.
W dziale Omówienia i recenzje zamieszczamy sprawozdania z sesji i konferen
cji naukowych, jakie miały miejsce w drugiej połowie roku 2003, oraz recenzje
najnowszych pozycji książkowych: krajowych i zagranicznych.
W ramach Pomocy duszpasterskich przedkładamy prospekt homilii na pierw
sze półrocze roku kalendarzowego 2004. Wyrażamy nadzieję, że nasi duszpasterze
znajdą w nich inspirację do niedzielnego i świątecznego przepowiadania Bożego
słowa.
Czwarta część: Z życia Fakultetu zawiera dwa teksty rektora PWT we Wrocła
wiu: fragment mowy inauguracyjnej wygłoszonej w dniu 7 października 2003 r.
i homilię z Mszy św. celebrowanej 15 listopada tegoż roku w katedrze wrocław
skiej w czasie Święta Wrocławskiej Nauki.
W imieniu Zespołu Redakcyjnego wyrażam serdeczną wdzięczność autorom
tekstów za ich dostarczenie do Redakcji. Na ręce ks. prof, dra hab. Tadeusza Doli,
dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, i ks. prof, dra hab.
Tomasza Węcławskiego, prodziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, składam serdeczne podziękowanie profesorom
środowiska opolskiego i poznańskiego za sporządzone recenzje wydawnicze roz
praw i artykułów naukowych zamieszczonych w tym numerze.
Na koniec dziękuję pani Mirosławie Zmysłowskiej za dokonanie składu kom
puterowego, a pani Aleksandrze Kowal za korektę.
ks. Ignacy Dec
Wrocław, dnia 15 grudnia 2003 r.

