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SŁUGA W SZKOLE EWANGELII

„Wszystko czynie˛ dla Ewangelii” – pod takim tytułem przed kilkoma laty
ukazała sie˛ Ksie˛ ga Pamiatkowa
˛
ku czci Ojca Profesora Hugolina Langkammera. Słowa te bardzo trafnie wyrażaja˛ najgłe˛ bszy sens pracy naukowej i dydaktycznej Dostojnego Jubilata.
Pracownicy Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pragna˛ aktualna˛ publikacja˛ „Roczników Biblijnych”
wyrazić wdzie˛ czność Ojcu Profesorowi Hugolinowi Langkammerowi za jego
wielki wkład w biblistyke˛ polska˛ i światowa.
˛ Imponujacy
˛ dorobek naukowy
Jubilata jest doskonale znany nie tylko profesorom i osobom studiujacym
˛
Pismo Świe˛ te, ale także teologom i wiernym świeckim. Wszyscy jesteśmy
pełni podziwu wobec wielkiej pracy Ojca Profesora.
Nasze najlepsze uczucia kierujemy ku osobie Profesora także z wielu
innych powodów. Nie sposób wymienić wszystkich. Pragne˛ jednak przywołać
dwa, które zwiazane
˛
sa˛ z Instytutem Nauk Biblijnych KUL jako swego rodzaju „szkoła˛ Ewangelii”. W nim bowiem tak profesorowie jak i studenci wnikaja˛ w tajemnice Chrystusa–Ewangelii, która odsłania sie˛ na wszystkich kartach
Biblii. Niech mi zatem najpierw be˛ dzie wolno przy tej uroczystej okazji
złożyć najszczersze podzie˛ kowania Drogiemu Jubilatowi za wkład wniesiony
w reorganizacje˛ Instytutu Nauk Biblijnych KUL. To właśnie o. prof. Hugolin
Langkammer w roku 1983 przekształcił Lubelska˛ Szkołe˛ Biblijna˛ w Instytut
Nauk Biblijnych, w którym przyje˛ to program studiów realizowany w rzymskim Biblicum i zadbano o jak najwyższy poziom naukowy prowadzonych
w nim badań. Od tego czasu Instytut ten z roku na rok stawał sie˛ głównym
ośrodkiem studiów biblijnych w Polsce, a jego absolwenci mogli bez wie˛ kszych problemów zdobywać dalsze specjalizacje w zakresie biblistyki za
granica.
˛ Jesteśmy szcze˛ śliwi, że dzisiaj możemy być na miare˛ naszych możliwości wykonawcami tych zadań, jakie wówczas przed pracownikami i studentami Instytutu postawiono. Dzie˛ ki odzyskanej przez Polske˛ w roku 1989 wolności i suwerenności możemy tamte dalekosie˛ żne plany realizować. Od Ojca
Profesora chcemy sie˛ uczyć poświe˛ cenia i madrości,
˛
które sa˛ niezbe˛ dne do
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tego, aby w „szkole Ewangelii” poznawać Jezusa Chrystusa – Pośrednika
wszelkiego stworzenia i jedynego Zbawiciela świata.
O wysokiej pozycji Instytutu Nauk Biblijnych KUL pośród innych ośrodków biblijnych w Polsce zadecydowały nie tylko najwyższe kwalifikacje
naukowe Jubilata i innych profesorów, ale w równym stopniu ich harmonijna
i twórcza współpraca w tej lubelskiej „szkole Ewangelii”. Przez całe dziesie˛ ciolecia Ojciec Profesor wraz z najlepszymi w Polsce biblistami – swoimi
współpracownikami – wnosił ogromny wkład w dorobek badawczy Instytutu
Nauk Biblijnych KUL. Świadcza˛ o tym liczne publikacje, które ukazywały
sie˛ w wydawnictwie naszego Uniwersytetu. Jestem pewien, że ta wielka troska Ojca Profesora o jak najbogatszy dorobek Instytutu Nauk Biblijnych KUL
jest także wielkim wyzwaniem dla wszystkich, którym dane jest dzisiaj w tej
polskiej „szkole Ewangelii” prowadzić badania.
Ojciec Profesor Hugolin Langkammer dzie˛ ki kilkudziesie˛ cioletniej pracy
dydaktycznej, organizacyjnej i badawczej jest jedna˛ z kolumn naszej „szkoły
Ewangelii” – Instytutu Nauk Biblijnych na Wydziale Teologii KUL. Niech
radość Ewangelii be˛ dzie dla Czcigodnego Jubilata ta˛ nagroda,
˛ która˛ Pan Jezus
obiecał sługom wiernym i dobrym!
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