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Dobiega końca dwunasty rok ukazywania się „Wrocławskiego Przeglądu Teo
logicznego”, pisma naukowego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocła
wiu. Niniejszy numer jest dwudziestym czwartym z kolei. Przez dwanaście lat sta
rałem się redagować to czasopismo przy współpracy kilku pracowników
naukowo-dydaktycznych wrocławskiego środowiska teologicznego. Nie było to
łatwe zadanie, przede wszystkim z braku etatów dla zespołu redakcyjnego. Aby
zapewnić pismu zaplecze finansowe, zdecydowaliśmy się zamieszczać w każdym
numerze dział z pomocami duszpasterskimi dla kapłanów trudzących się głosze
niem słowa Bożego. Łączyło się to z koniecznością odejścia od profilu czysto teo
retycznego pisma. Standard teologiczny, akademicki, został jednak zachowany,
jako że w dziale pierwszym, najobszerniejszym, zawsze staraliśmy się zamiesz
czać rozprawy i artykuły znanych teologów polskich, a nawet zagranicznych.
Wszystkie prace pierwszego działu: „Rozprawy i artykuły” były recenzowane przez
pracowników naukowo-dydaktycznych bratnich wydziałów teologicznych, zwłasz
cza Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wiele artykułów musiało prze
chodzić przez gruntowną korektę autorską, wytyczoną przez recenzentów. W ten
sposób próbowaliśmy sprostać wymogom, by czasopismo utrzymało się w grupie
czasopism teologicznych punktowanych przez KBN i MEN.
W związku ze zmianą kolegium rektorskiego Uczelni następuje również zmia
na w kolegium redakcyjnym tego czasopisma. Jako ustępującemu rektorowi, któ
ry był zarazem redaktorem naczelnym tego periodyku przez 12 lat, przypada mi
miły obowiązek podziękowania wszystkim za współpracę i wszelkiego rodzaju
pomoc okazywaną przy redagowaniu tego teologicznego półrocznika. Szczególne
słowa wdzięczności składam pierwszemu zespołowi redakcyjnemu, w skład któ
rego wchodzili: ks. Adam Bałabuch, ks. Andrzej Siemieniewski i ks. Jerzy Wit
czak (1992-1997). Dziękuję zwłaszcza ks. prof. dr. hab. Adrzejowi Siemieniewskiemu, który z grona pierwotnego składu pozostał w zespole redakcyjnym do
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końca. Słowa serdecznej podzięki kieruję także do tych, którzy potem dołączyli do
grona współpracowników redakcyjnych: ks. Wiesławowi Szczęchowi, ks. Andrze
jowi Małachowskiemu i Janowi Wadowskiemu. Osobliwe podziękowanie skła
dam tym, którzy dokonywali składu komputerowego. Byli to: ks. Jerzy Witczak
(1992-1996) i pani Mirosława Zmysłowska (1996-2004).
Obecny numer zachowuje tradycyjny układ. Naukowy dział: „Rozprawy i ar
tykuły” zrecenzowali pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Opolskiego. Na ręce ks. prof. dr. hab. Tadeusza Doli, dziekana tegoż
Wydziału, składam wszystkim recenzentom serdeczne wyrazy wdzięczności za
ich szybką i rzetelną przysługę. Wyrażam także serdeczne podziękowanie wszyst
kim dotychczasowym autorom opublikowanych dotąd tekstów. Dziękuję również
kapłanom dawnej Archidiecezji Wrocławskiej i obecnej diecezji świdnickiej oraz
wszystkim Prenumeratorom za łaskawe nabywanie i korzystanie z tego Pisma.
Nowemu Zespołowi Redakcyjnemu życzę twórczej inwencji w dalszej pracy
redakcyjnej. Niech „Wrocławski Przegląd Teologiczny” służy nadal teologii i Ko
ściołowi na dolnośląskiej ziemi i w całej naszej Ojczyźnie.
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