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Czcigodny Ksie˛ że Profesorze!
Drogi Jubilacie!

Czcigodny Ksiadz
˛ Jubilat, zauroczony postacia˛ św. Jana Bosko, wybrał
Zgromadzenie Salezjańskie, aby w nim realizować swoje kapłańskie powołanie i misje˛, przewidziana˛ dlań w planach Bożej Opatrzności. Podczas odbywania salezjańskiej praktyki pedagogiczno-duszpasterskiej w Niższym Seminarium Duchownym w Kopcu, uczac
˛ chłopców chemii i je˛zyka rosyjskiego,
z pewnościa˛ nie przypuszczał, że kolejne etapy salezjańskiego i kapłańskiego
życia przygotuja˛ go i zaprowadza˛ na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Młodzieży i naszej Alma Mater oddał swoje serce, prace˛ i talenty, majac
˛ przed
oczyma hasło ks. Bosko: Da mihi animas – caetera tolle (Daj mi dusze˛ –
reszte˛ zabierz).
Z okazji Jubileuszu społeczność akademicka Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II pragnie swemu Ksie˛dzu Profesorowi, wybitnemu
znawcy Starego Testamentu i specjaliście od apokryfów żydowskich, wyrazić
swój szacunek, uznanie i wdzie˛czność za długie lata pracy naukowo-dydaktycznej. Z sercami przepełnionymi wdzie˛cznościa˛ myślimy o interesujacych
˛
wykładach, o seminariach i sesjach naukowych, podczas których Ksiadz
˛ Profesor potrafił doskonale ukazywać madrość
˛
objawiona˛ w Starym Testamencie
i w tradycji rabinackiego judaizmu w jej pełnym, ewangelicznym blasku –
w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła, nie odrzucajac
˛ Izraela jako ludu Przymierza. Dzie˛kujemy za wypromowanych licznych magistrów i doktorów.
Ogromnie jesteśmy wdzie˛czni za dwudziestoletni trud kierowania Instytutem
Nauk Biblijnych na Wydziale Teologii; za troske˛ o wysoki poziom prowadzonych w nim badań naukowych; za ojcowska˛ opieke˛ nad asystentami i adiunktami; za inspirowanie i popieranie wszelkich twórczych inicjatyw badawczych
oraz za stworzenie w nim przyjacielskiej atmosfery współpracy i ducha rodzinnego.
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Ksiadz
˛ Profesor swoja˛ wiedze˛ i talent organizatorski wykorzystał także na
stanowisku sekretarza generalnego Towarzystwa Naukowego KUL (19811986) i ostatnio na Wydziale Filozofii, gdzie podjał
˛ sie˛ trudnego zadania
utworzenia Katedry Historii Porównawczej Religii (chrześcijaństwa, judaizmu
i islamu), w której prowadzi wykłady dotyczace
˛ tych trzech religii, ale także
je˛zyka hebrajskiego i arabskiego. Jesteśmy przekonani, że do Drogiego Jubilata można odnieść słowa Jezusa: „każdy uczony w Piśmie, który stał sie˛
uczniem Królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze
swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13, 52). To przekonanie
podzielaja˛ nie tylko bibliści naszej Alma Mater, ale także absolutna wie˛kszość biblistów polskich, którym przez dziesie˛ć lat przewodniczył w Sekcji
Biblijnej przy Konferencji Episkopatu Polski, a których naste˛pnie zorganizował w autonomiczne Stowarzyszenie Biblistów Polskich. Przez nich właśnie
w ostatnich dziesie˛cioleciach postrzegany był i jest jako Ojciec Rodziny,
która˛ oni tworza.
˛
Ksie˛że Jubilacie, z serca dzie˛kujemy za wielki wkład w rozwój nauki
i kultury teologicznej w Polsce i poza jej granicami; za uczestniczenie w promocjach doktorskich i profesorskich, za wykłady z biblistyki w Nitrze (Słowacja), Cremisan (Izrael) i w Kijowie (Ukraina); za reprezentowanie przez
dwie kadencje (1998-2008) polskiej biblistyki w Papieskiej Komisji Biblijnej,
do której grona wchodzi dwudziestu najwybitniejszych biblistów świata; za
zaangażowanie w pracach Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (1994-1997) oraz w prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
(1999-2002). W sposób szczególny dzie˛kujemy Ksie˛dzu Profesorowi za to,
że jest człowiekiem dialogu; za godne i w duchu odpowiedzialności za Prawde˛ reprezentowanie naszej Alma Mater w licznych spotkaniach i sesjach
organizowanych w ostatnich latach w Polsce z okazji Dnia Judaizmu.
Obfite błogosławieństwo Boże, pogoda ducha i autentyczna radość, czerpana tak z bogatej tradycji żydowskiej, jak i z ewangelicznego ore˛dzia o Chrystusie, który zmartwychwstał, niech towarzysza˛ Ksie˛dzu Profesorowi w dalszym życiu i w pracy naukowej.
Z wyrazami głe˛bokiego szacunku i szczerej wdzie˛czności
Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB
Rektor KUL
Lublin, 4 X 2009 r.

