SŁOWO JEGO MAGNIFICENCJI KSIE˛DZA REKTORA KUL
Ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz i ks. prof. dr hab. Lech Stachowiak
należa˛ do czołowych biblistów polskich. Znani sa˛ w świecie nauki nie tylko
w Polsce, lecz również poza jej granicami. Byli i sa˛ chluba˛ naszego Uniwersytetu poprzez swoje publikacje, prace˛ dydaktyczna˛ i nienaganna˛ postawe˛ kapłańska.
˛ W opinii kolegów i studentów sa˛ to viri iusti, me˛ żowie sprawiedliwi,
którzy do swoich obowiazków
˛
podchodza˛ w sposób uczciwy z rzetelnościa,
˛
która niewatpliwie
˛
czerpie swoje natchnienie z badania wyjatkowej
˛
w świecie
Ksie˛gi, jaka˛ jest Biblia − Ksie˛ga Boga i człowieka. Z niej to przecież całe
pokolenia duchownych i ludzi świeckich czerpia˛ światło, które prowadzić ich
be˛dzie poprzez trudy doczesnego życia do pełnego zjednoczenia z Bogiem.
Boże objawienie zawarte w Biblii odsłania pełna˛ prawde˛ o człowieku i jego
miejscu w stworzonym przez Boga świecie. Uczy podażać
˛
za Prawda,
˛ która
najpełniej objawiła sie˛ w Jezusie Chrystusie i odrzucać podste˛p i fałsz, którego
ojcem jest szatan.
Z rokiem akademickim 1996/97 Ksie˛ża Profesorowie Józef Kudasiewicz i
Lech Stachowiak odchodza˛ na emeryture˛. O ich zasługach na polu nauki świadcza˛ publikacje i działalność naukowa oraz jej recepcja w skali mie˛ dzynarodowej. Dowodem tego sa˛ liczne cytaty w literaturze światowej nie tylko
tego dorobku, który został opublikowany w je˛ zykach obcych, lecz również i
tego − jak ma to miejsce w przypadku rozprawy habilitacyjnej ks. prof. Józefa
Kudasiewicza − w je˛zyku polskim. To bowiem, co jest rzeczywistym wkładem
w badaniach naukowych, zawsze znajdzie echo w szerokim świecie nauki.
Chluba˛ naszego Uniwersytetu jest również to, że ks. prof. Lech Stachowiak
przez druga˛ kadencje˛ jest członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej, do której
grona wchodza˛ najwybitniejsi bibliści świata.
Dedykujac
˛ im ten numer „Roczników Teologicznych” pragniemy podzie˛kować za dotychczasowa˛ prace˛ w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i życzyć
sukcesów w pracy naukowej.
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