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OJCA PROFESORA HUGOLINA LANGKAMMERA OFM

O. Hugolin (Helmut) Langkammer ur. sie˛ 19 grudnia 1930 r. w BytomiuBobrku na Górnym Ślasku.
˛
Jego rodzice Józef i Maria z domu Tomiczek
wybrali dla niego na chrzcie imiona Helmut Teodor. Jego dzieciństwo i młodość przypadły na trudny okres II wojny światowej i powojenny czas stalinowskich represji. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył sie˛ w latach
1946-1950 w Collegium Seraphicum w Nysie. Po pozytywnie zdanym egzaminie maturalnym w 1949 r. wstapił
˛ do Zakonu OO. Franciszkanów w Prowincji św. Jadwigi. Nowicjat odbył w klasztorze w Borkach Wielkich.
16 czerwca 1951 r. złożył pierwsze śluby zakonne. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium OO. Franciszkanów we Wrocławiu
i w Kłodzku. Wieczyste śluby zakonne złożył 1 sierpnia 1954 r., a w dniu
18 grudnia 1955 r. w Cze˛ stochowie został wyświe˛ cony na kapłana. Na swoim
prymicyjnym obrazku umieścił zawołanie św. Franciszka – Deus meus et
omnia (Bóg mój i wszystko moje), które wyznacza szlak jego pie˛ knej i bogatej duchowo kapłańskiej we˛ drówki. Dalsze studia specjalistyczne odbył na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zakończone doktoratem z teologii biblijnej w 1961 r. W latach 1961-1963 sprawował funkcje˛ rektora Wyższego Se˛ studia specjalistyczminarium Duchownego w Kłodzku. W 1963 r. rozpoczał
ne z biblistyki i orientalistyki w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie
zwieńczone najpierw w 1964 r. licencjatem, a naste˛ pnie w 1966 r. doktoratem
z nauk biblijnych (najwyższy wynik summa cum laude) na podstawie rozprawy pt. Christus der Schöpfungsmittler – Die biblische Texte und die
Ursprung des Glaubens, napisanej pod kierunkiem o. prof. Karla Prumma.
Roczny pobyt w Ziemi Świe˛ tej, po obronie doktoratu, pozwolił mu na głe˛ bsze
spotkanie z topografia˛ i archeologia˛ Palestyny. Od 1 października 1967 r.
rozpoczał
˛ prace˛ naukowo-dydaktyczna˛ na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, która˛ kontynuował przez 38 lat do 2005 r. Przez wiele lat Ojciec Profesor prowadził wykłady z Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, które stanowi integralna˛ cze˛ ść KUL. W 1969 r. habilitował sie˛ na podstawie rozprawy pt. Problemat splotu orzeczeń ktizeologicznych i soteriologicznych w chrystologii Nowego Testamentu. W 1975 r. otrzy-
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mał tytuł profesora nadzwyczajnego KUL, a w 1982 r. najwyższy tytuł naukowy – profesora zwyczajnego. W latach 1976-1988 pełnił bardzo odpowiedzialna˛ i znaczac
˛ a˛ funkcje˛ przewodniczacego
˛
Sekcji Biblistów Polskich przy
Konferencji Episkopatu Polski. Od 1977 r. stał na czele Lubelskiej Szkoły
Biblijnej, która˛ przekształcił w 1983 r. w Instytut Nauk Biblijnych KUL.
Działalność dydaktyczna O. Hugolina nie była ograniczona tylko do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdyż równocześnie prowadził wykłady
w seminarium zakonnym w Kłodzku, na Papieskim Wydziale Teologicznym
we Wrocławiu, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Potrafił
on harmonijnie łaczyć
˛
prace˛ naukowo-dydaktyczna˛ z funkcjami administracyjnymi. W latach 1975-1985 sprawował funkcje˛ prodziekana Wydziału Teologii
KUL, a w latach 1987-1993 był dziekanem Wydziału Teologii KUL. W tym
czasie na wniosek Wydziału Teologii kard. Josef Ratzinger otrzymał tytuł
doktora honoris causa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest on członkiem licznych organizacji naukowych (Towarzystwo Naukowe KUL, Studiorum Novi Testamenti Societas, Goeres Instytut). Przez swoje liczne wykłady
O. Langkammer jest znany we wszystkich najważniejszych ośrodkach nauki
(Niemcy, Austria, Belgia, Francja, Luxemburg, Izrael, Włochy, We˛ gry i Stany
Zjednoczone). Jego głe˛ bokie zaangażowanie w sprawy naukowe i administracyjne uzyskało powszechne uznanie. W 1994 r. został odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1997 r. amerykański Instytut
Badań Bibliograficznych nadał O. Hugolinowi tytuł „Człowieka Roku”.
W 2000 r. został uhonorowany Medalem Prezydenta Miasta Lublina.
W 2005 r. otrzymał Medal Metropolity Wrocławskiego kard. Henryka Gulbinowicza za wielkie zasługi dla Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jest
on autorem 80 ksiażek
˛
własnych pisanych także w je˛ zykach obcych oraz
ponad 500 rozpraw i artykułów. Na szczególna˛ uwage˛ zasługuja˛ jego pozycje:
Hymny chrystologiczne Nowego Testamentu. Najstarszy obraz Chrystusa,
Katowice 1976; Etyka Nowego Testamentu, Wrocław 1985; Maria in der
Bibel. Was will die Offenbarung von der Mutter Jesu sagen?, Wien 1988;
Słownik biblijny, Katowice 1990; Metodologia Nowego Testamentu, Opole
1991; Nowy Testament o Kościele, Wrocław 1995; Pneumatologia biblijna,
Opole 1998; Bóg jako Ojciec w świetle Nowego Testamentu, Radom 1999;
Życie człowieka w świetle Biblii. Antropologia biblijna Starego i Nowego
Testamentu, Rzeszów 2004; Teologia Starego Testamentu, Rzeszów 2006;
Biblia o kapłaństwie i kapłanach, Tarnów 2009. Ojciec Hugolin Langkammer
także jako Profesor Emeritus wykazuje duży dynamizm twórczy. Świadczy
o tym fakt, że aktualnie w przygotowaniu do publikacji znajduje sie˛ 10 jego
nowych ksiażek.
˛
Ojciec Profesor wypromował 55 doktorów i ponad 300
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magistrów. Jest recenzentem licznych rozpraw doktorskich, habilitacyjnych
i profesorskich. Analiza jego licznych prac naukowych pokazuje O. Hugolina
jako wybitnego teologa i egzegete˛ . Łaczy
˛
on prace˛ nad Nowym Testamentem
z badaniami nad Starym Testamentem, literatura˛ apokryficzna˛ oraz gnostycyzmem. Wielka˛ pasja˛ O. Hugolina jest muzyka organowa i dyrygentura. Jego
życiowa dewiza brzmi: „Służyć innym i przekazać młodym to, co sie˛ dzie˛ ki
łasce Bożej zdobyło”.
Ks. dr hab. Mirosław S. Wróbel, prof. KUL
Instytut Nauk Biblijnych KUL

