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KSIADZ
˛
PROFESOR JÓZEF HOMERSKI
Ksiadz
˛ prof. dr hab. Józef Homerski przeszedł z dn. 20 VIII 1992 r. na
zasłużona˛ emeryture˛. Dlatego też obecny numer „Roczników Teologicznych”
dedykujemy Jego osobie, jako wyraz wdzie˛czności pracowników Instytutu Nauk
Biblijnych i studentów za lata pracy naukowej i dydaktycznej.
Curriculum vitae ks. prof. Józefa Homerskiego jest typowe dla tych wszystkich, którzy urodzili sie˛ przed II wojna˛ światowa˛ i po jej zakończeniu musieli
kontynuować nauke˛. Ksiadz
˛ prof. Józef Homerski urodził sie˛ 20 VIII 1922 r.
w rodzinie rolników w Rożnowie (woj. nowosadeckie).
˛
Szkołe˛ podstawowa˛
ukończył w Ochotnicy Górnej koło Nowego Targu. Potem ucze˛szczał do
Państwowego Gimnazjum i Liceum w Tarnowie, nauke˛ przerwała II wojna
światowa. Czas wojny to czas pracy i kontynuacji nauki w tajnym nauczaniu
w Brzesku. Dzie˛ki temu zaraz po zakończeniu działań wojennych zdał egzamin
przed Państwowa˛ Komisja˛ Weryfikacyjna˛ w Brzesku i uzyskał w maju 1945 r.
świadectwo dojrzałości.
W latach 1945-1948 odbył studia teologiczne w Instytucie Teologicznym
w Tarnowie i równocześnie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zostały one ukoronowane stopniem magistra teologii na podstawie
rozprawy: Historyczność ksie˛gi Jozuego w świetle wykopalisk. Świe˛cenia kapłańskie otrzymał 20 VI 1948 r. Pierwsze dwa lata przepracował jako wikariusz
w Gorlicach, a naste˛pne trzy lata − jako notariusz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
W roku 1953 rozpoczał
˛ studia specjalistyczne z zakresu Pisma św. na Sekcji
Biblijnej Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
które 21 XII 1957 r. uwieńczył doktoratem z teologii biblijnej na podstawie
rozprawy Charyzmat proroctwa w świetle tekstów powołania (Am 7. 14-15;
Iz 6. 10-13; Jr 1. 4-16; Ez 1. 1-3. 15). Kim jednak byłby biblista, który nie
ukończyłby jeszcze studiów w renomowanych ośrodkach biblijnych za granica?
˛
Dlatego ks. prof. Homerski udał sie˛ do Rzymu, gdzie w latach 1958-1960 studiował Pismo św. w Papieskim Instytucie Biblijnym. W 1960 r. uzyskał stopień
licencjata nauk biblijnych na podstawie rozprawy pt. Κυριος της δοξης (1 Kor
2. 8). W latach 1960-1961 studiował w École Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie, gdzie otrzymał tytuł Eleve Titulaire de l’Ecole Biblique
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na podstawie rozprawy Esechielis prophetae vaticinia contra Tyrum. Oraculum
III (28, 1-10).
Po trzech latach studiów w najwie˛kszych uczelniach biblijnych katolickiego
świata ks. prof. Homerski powrócił do kraju. Rozpoczał
˛ wykłady ze Starego
Testamentu w Instytucie Teologicznym w Krakowie. Jednakże trudno sobie
wyobrazić, by tak przygotowany biblista, majacy
˛ za soba˛ zarówno studia krajowe, jak i zagraniczne był tylko wykładowca˛ w seminarium duchownym. Nic
wie˛c dziwnego, że ówczesny kierownik Sekcji Biblijnej Wydziału Teologicznego KUL zwrócił uwage˛ na ks. dr J. Homerskiego i zapragnał
˛ Go zaangażować
w charakterze wykładowcy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tak też sie˛
stało. Dnia 27 VI 1961 r. Rada Wydziału Teologicznego podje˛ła jednomyślnie
uchwałe˛, by zaangażować ks. Homerskiego w charakterze starszego asystenta
Sekcji Biblijnej. Trudności pojawiły sie˛ jednak z najmniej oczekiwanej strony.
Ówczesne władze diecezjalne nie wyraziły zgody na angaż. Słuchacze nauk
biblijnych musieli zadowolić sie˛ jedynie cyklem Jego wykładów na temat najnowszych wykopalisk w Palestynie.
Nie zrażajac
˛ sie˛ trudnościami, oddawał sie˛ nadal twórczej pracy naukowej,
publikujac
˛ artykuły w różnych czasopismach i przygotowujac
˛ rozprawe˛ habilitacyjna.
˛ W czerwcu 1968 r. otworzył przewód habilitacyjny na Wydziale Teologicznym KUL. 25 III 1971 r. odbyło sie˛ kolokwium habilitacyjne. Recenzentami rozprawy pt. Słowo Jahwe o narodach w Ksie˛gach Proroków Pisarzy byli:
ks. prof. Stanisław Grzybek (ATK), ks. prof. Feliks Gryglewicz (KUL), ks.
prof. Czesław Jakubiec (ATK), ks. prof. Stanisław Łach (KUL). Ówczesne
Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego zatwierdziło te˛ habilitacje˛ dnia
9 września 1971 r.
1 X 1972 r. ks. dr hab. Józef Homerski został zaangażowany w charakterze
adiunkta Katedry Egzegezy Starego Testamentu. 16 XI 1972 r. Rada Wydziału
Teologicznego wystapiła
˛
do Senatu Akademickiego o mianowanie ks. dra hab.
Józefa Homerskiego docentem. Uchwałe˛ te˛ Senat Akademicki zatwierdził 15 I
1973 r., a 27 I 1973 r. rektor KUL prof. dr Mieczysław A. Krapiec
˛
OP wysta˛
pił do Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki o powołanie ks.
dra hab. Józefa Homerskiego na stanowisko docenta w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu. Zatwierdzenie z Ministerstwa przyszło 31 V 1973 r., tak że
od 1 VI 1973 r. ks. Homerski objał
˛ stanowisko docenta w KUL.
Siedem lat później, 25 XI 1980 r. Rada Wydziału Teologicznego wystapiła
˛
do Senatu Akademickiego z wnioskiem o nadanie ks. J. Homerskiemu tytułu
profesora nadzwyczajnego. Zatwierdzenie Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki przyszło 8 IX 1981 r. W dziesie˛ć lat później, 1 I 1992 r.
otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego.

KS. PROFESOR JÓZEF HOMERSKI
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Dbajac
˛ o stałe doskonalenie swego warsztatu badawczego ks. prof. J. Homerski czynnie uczestniczył w kongresach i zjazdach biblijnych, tak krajowych jak
i zagranicznych. Bardzo cze˛ sto też głosił referaty podczas corocznego Tygodnia
Biblijnego KUL.
Doskonalenie warsztatu pracy naukowej jest jednym z warunków sukcesu na
polu naukowym. Stad
˛ też w drugim semestrze roku akad. 1983/84 był stypendysta˛ Catholic University of America w Waszyngtonie.
Obok pracy naukowej ks. prof. Homerski udzielał sie˛ również społecznie.
W latach 1976-1983 był dyrektorem Konwiktu Ksie˛ży Studentów KUL, a w latach 1984-1987 dziekanem Wydziału Teologicznego.
Dorobek naukowy ks. prof. Józefa Homerskiego do chwili odejścia na emeryture˛ zamyka sie˛ liczba˛ 96 publikacji, w tym 7 pozycji ksiażkowych.
˛
W ciagu
˛
swej długoletniej pracy naukowej w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim ks. prof. Homerski wypromował 3 doktorów, 4 licencjatów i 10
magistrów. Jest to dorobek ogromny, zważywszy na fakt, że studia biblijne
wymagaja˛ od studentów wie˛kszego wysiłku, niż ma to miejsce na innych sekcjach. Obowiazuje
˛
ich bowiem znajomość je˛zyka hebrajskiego i greckiego oraz
znajomość je˛zyków nowożytnych.
W imieniu pracowników Instytutu Nauk Biblijnych, którego od wielu lat
jestem kierownikiem, pragne˛ w tym miejscu serdecznie podzie˛kować ks. prof.
Józefowi Homerskiemu za lata pracy dydaktycznej, naukowej i społecznej.
Jednocześnie wyrażam przekonanie, że nadal be˛ dziemy mogli korzystać z Jego
doświadczenia i wiedzy. Albowiem odejście na emeryture˛ jest z jednej strony
jakimś urze˛dowym zamknie˛ciem jednego, bardzo bogatego okresu twórczej
działalności, z drugiej zaś otwarciem sie˛ na nowe możliwości dalszej pracy
naukowej i dydaktycznej − przygotowywanie publikacji, pisanie recenzji prac
doktorskich i habilitacyjnych, angaż w niepełnym etacie na Uczelni. Życzac
˛
Ksie˛dzu Profesorowi dalszej owocnej pracy naukowej, pragniemy wyrazić
wdzie˛czność za wszelkie dobro, które wyświadczył Instytutowi Nauk Biblijnych,
a tym samym społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
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