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Słowo wstępne
Dnia 28 czerwca 2007 r., w wigilię uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, biskup legnicki Stefan Cichy wydał Dekret zwołujący I Synod Diecezji Legnickiej, w którym czytamy: „Na chwałę
Boga w Trójcy Świętej Jedynego w trosce o dobro duchowe wiernych;
mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia w posłudze biskupiej
Kościołowi Legnickiemu i rozeznanie jego potrzeb dotyczących pogłębienia wiary i świadomości odpowiedzialności Ludu Bożego Diecezji za Kościół Święty; w celu wytyczenia głównych linii działalności
duszpasterskiej, ujednolicenia sprawowania obrzędów liturgicznych
oraz ustanowienia kościelnego prawa partykularnego, z zachowaniem
norm Kodeksu Prawa Kanonicznego i zaleceń Stolicy Apostolskiej;
niniejszym dekretem, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej (kan.
461 § 1 KPK), zwołuję I Synod Diecezji Legnickiej i wyznaczam na
jego uroczyste rozpoczęcie dzień 16 października 2007 r. – uroczystość św. Jadwigi Śląskiej”.
Kodeks Prawa Kanonicznego podaje, że „Synod diecezjalny jest
zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą
pomoc biskupowi diecezjalnemu” (kan. 460).
Tak ważne wydarzenie religijne obejmujące całą Diecezję Legnicką swoim znaczeniem historycznym i kościelnym, szczególnie od
dnia inauguracji staje się punktem centralnym wszelkich działań duszpasterskich w chrześcijańskim życiu diecezjan. Zainicjowane dzieło
Synodu będzie próbowało wpisać się w formułę tzw. „nowego modelu
synodu”, która wyrasta z soborowego i posoborowego nauczania Kościoła. Dlatego dążenie do realizacji w Kościele partykularnym uchwał
Soboru Watykańskiego II, jak również zdecydowana orientacja na
osiągnięcie duszpasterskich celów oraz szerokie zaangażowanie osób
świeckich wraz z pełną i donośną informacją o pracach synodalnych
w mediach, stanowią ramy aktualizowania zamierzeń I Synodu Diecezji Legnickiej.
Również niniejsze naukowe czasopismo „Perspectiva. Legnickie
Studia Teologiczno-Historyczne” pragnie włączyć się w dzieło synodu
diecezjalnego poprzez promocję teologii chrześcijańskiej oraz zdrowego myślenia zbudowanego w oparciu o racjonalne przesłanki. Ich

źródłem jest Objawienie chrześcijańskie oraz rozum, ważnym kontekstem doświadczenie osobowe i wspólnotowe otwarte na obiektywny
realizm zakotwiczony w ﬁlozoﬁi oraz prawidłowo odczytanym fakcie
historyczno-społecznym. Treścią tych przesłanek jest Prawda, która
daje się poznać, a sensem ich uwzględniania Miłość, która chętnie
dzieli się Życiem.
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