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KS. LESZEK PINTAL *

„OMNIA TRANSEUNT – CARITAS MANET”
Sprawozdanie z sympozjum zorganizowanego przez Sekcj Homiletyki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawa II
oraz uroczysto ci wrczenia Ksigi Jubileuszowej
po wiconej Ksidzu Profesorowi Wadysawowi Gowie
Lublin, 10 pa dziernika 2012 r.

Dnia 10 pa dziernika 2012 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawa
II miao miejsce sympozjum zorganizowane przez Sekcj Homiletyki (Katedra Homiletyki Fundamentalnej, Katedra Homiletyki Materialnej), poczone z uroczysto ci
wrczenia Ksigi Jubileuszowej Ksidzu Profesorowi Wadysawowi G  o w i e.
Sympozjum rozpocza uroczysta Msza wita celebrowana w ko ciele akademickim KUL. Liturgii sprawowanej w intencji Dostojnego Jubilata przewodniczy
i homili wygosi bp prof. Kazimierz R y c z a n, ordynariusz diecezji kieleckiej.
Eucharysti koncelebrowao kilkudziesiciu kapanów, reprezentujcych liczne
diecezje i róne zaktki Polski. W ród koncelebransów byli obecni koledzy z roku
wice Ksidza Profesora, profesorowie i pracownicy Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, doktorzy wypromowani przez Dostojnego Jubilata, liczni studenci – byli
uczniowie. We wspólnej modlitwie uczestniczyli take go cie z Przemy la, Leajska,
Sandomierza, Lublina, zaproszeni na uroczysto .
Sesji przedpoudniowej w Auli Collegium Joannis Pauli II przewodniczy ks. dr
hab. Czesaw K r a k o w i a k, prof. KUL. Przewodniczcy powita wszystkich przybyych na uroczysto wrczenia Ksigi Jubileuszowej, zarówno osoby duchowne, jak
i wieckie. W sposób szczególny przywita burmistrza Leajska – pana Piotra U r b a n a wraz z maonk Iren. Sympozjum otworzy dziekan Wydziau Teologii
ks. prof. dr hab. Mirosaw K a l i n o w s k i. Ksidz Dziekan przedstawi sylwetk
Ks. dr LESZEK PINTAL – adiunkt Katedry Homiletyki Fundamentalnej w Instytucie Liturgiki
i Homiletyki na Wydziale Teologii KUL; adres do korespondencji: Aleje Racawickie 14, 20-950
Lublin; e-mail: lpintal@kul.pl
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Dostojnego Jubilata, zoy wyrazy wdziczno ci za wieloletni prac naukow na
Uniwersytecie: „Dostojny Jubilat, obchodzcy swoje 70-lecie, jest teologiem i pastoralist, czcym w sobie umiowanie dwóch niezwykych, przenikajcych si wzajemnie rzeczywisto ci, jakie stanowi liturgia i homilia. Jako liturgista i homileta
w jednej osobie naucza o dwóch miejscach stawania si wiary: wspólnej modlitwie ku
czci Boga, przez Niego samego ustanowionej, oraz przekazywaniu Jego Sowa, które
ma doprowadzi od Boego pouczenia i zaproszenia do konkretnej ludzkiej odpowiedzi w postaci contemplatio i actio, czyli codziennej modlitwy i czynu. Ksidz
Profesor jest wic w swojej pracy naukowej szczególnym heroldem Chrystusa Arcykapana i Nauczyciela, uczy spotkania z Nim w najwaniejszym momencie, jakim jest
kada Msza wita; uczy take jak gosi Sowo, aby si zakorzeniao i wydawao
owoc”. Nastpnie Ksidz Dziekan wrczy Jubilatowi ksig pamitkow Omnia
transeunt – Caritas manet, przygotowan i zredagowan przez prof. dr hab. Helen
S  o t w i  s k , ks. dra Leszka P i n t a l a, dra Michaa W y r o s t k i e w i c z a.
Cz naukow sympozjum rozpocz ks. prof. dr hab. Kazimierz P a n u z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawa II w Krakowie. Przedstawiony przez niego referat
nosi tytu „Roznosi wo Chrystusa” (2 Kor 2, 14). O istotnych problemach goszenia sowa Bo ego. Prelegent w swoim wystpieniu zwróci uwag na rol sowa,
które jest „potnym wadc”. Nie bez znaczenia we wspóczesnym przekazie sowa
jest formacja „sugi sowa”, jak równie troska o suchacza sowa Boego. Ksidz
Profesor przypomnia, czym powinno by wspóczesne kaznodziejstwo i jak wan
rol ma do odegrania na wspóczesnej arenie dziejów: „W czasie, kiedy kaznodziejstwo jawi si jako przysowiowe «dziecko do bicia», kiedy jego obraz jest
zdecydowanie negatywny, prowadzcy do wniosku, e w Polsce wysuchanie przyzwoitego kazania (homilii) graniczy z cudem, trzeba tym bardziej u wiadamia , e
jest ono ze swej natury wydarzeniem teologicznym, goszeniem Chrystusa, dzieleniem si do wiadczeniem wiary, wprowadzeniem w mistagogi”. Odnoszc si do
osoby Dostojnego Jubilata, referent podkre li: „Poruszone […] problemy zwizane
z przekazem sowa Boego s bardzo bliskie Dostojnemu Jubilatowi – Ks. Prof.
Wadysawowi Gowie. Wiele na te tematy pisa. rodowisko homiletyczne w Polsce
jest mu szczególnie wdziczne za takie rozprawy, jak Liturgia ródem i miejscem
przepowiadania (Przemy l 1999) czy Przepowiadanie o sakramentach w katechezie
i w homilii (Lublin–Przemy l 2001), i za wiele innych studiów i artykuów. yczc
Dostojnemu Jubilatowi dugich lat ycia, dobrego zdrowia i satysfakcji w yciu kapaskim i naukowym, pragn take sam podzikowa za wieloletni wspóprac i okazywan mi yczliwo . Ab imo corde gratias ago”1.
Kolejny referat przedstawi ks. dr hab. Bogusaw M i g u t, dyrektor Instytutu
Liturgiki i Homiletyki. Tematem wystpienia byo zagadnienie Relacja sowo–
1

K. P a n u . „Roznosi wo Chrystusa” (2 Kor 2, 14). O istotnych problemach goszenia
sowa Bo ego. W: Omnia transeunt – Caritas manet. Red. H. Sotwiska, L. Pintal, M. Wyrostkiewicz. Lublin 2012 s. 121.
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sakrament i jej konsekwencje dla celebracji liturgicznej. Podjte w referacie refleksje
dotyczyy relacji sowa i sakramentu w mentalno ci katolickiej, w nauczaniu II
Soboru Watykaskiego, a take tyche relacji w teologii posoborowej oraz w nauczaniu papiey Jana Pawa II i Benedykta XVI. We wnioskach i spostrzeeniach kocowych swego wystpienia prelegent podkre li m.in.: „Podsumowujc temat relacji
sowo–sakrament i ich konsekwencji dla celebracji liturgicznej, naley przede wszystkim stwierdzi ponowne odkrycie sowa Boego w yciu Ko cioa przez II Sobór
Watykaski. W nauczaniu Soboru, a jeszcze mocniej w teologii i nauczaniu Ko cioa
okresu posoborowego mówi si o sakramentalnym wymiarze sowa Boego. Sowo
Boe jest skuteczne, bo Bóg gosi je niezmiennie, koncentrujc jego dziaanie
w Jezusie Chrystusie. Ten sam Duch wity, który nama ci czowieczestwo Jezusa
Chrystusa w Jordanie, dajc Mu moc goszenia Dobrej Nowiny oraz potwierdzania jej
przez znaki i cuda, dziaa dzisiaj w Ko ciele, dajc mu moc uczestnictwa w dokonanym przez Chrystusa Odkupieniu i Zbawieniu”2.
Po wysuchaniu referatów przewodniczcy sesji przedpoudniowej ks. dr hab. Czesaw Krakowiak, prof. KUL, zaprosi wszystkich uczestników sympozjum na przerw. Dla wielu by to czas spotkania po latach i od wieenie znajomo ci, dajcy
zarazem okazj na wymian refleksji dotyczcych tematu sympozjum. W czasie
przerwy organizatorzy przekazywali Autorom artykuów pamitkowe wydanie Ksigi
Jubileuszowej. Istniaa take moliwo nabycia ostatniej pozycji Ksidza Profesora
wydanej wspólnie z prof. dr hab. Helen Sotwisk Dialog Boga z czowiekiem
w katechezie i homilii3.
Sesja popoudniowa, której przewodniczy dyrektor Instytutu Liturgiki i Homiletyki ks. dr hab. Bogusaw M i g u t, prof. KUL, rozpocza si od modlitwy Anio
Pa ski. Ta cz sympozjum zostaa po wicona Dostojnemu Jubilatowi – Ksidzu
Profesorowi Wadysawowi Gowie. Sylwetk naukow przedstawi ks. dr Leszek
P i n t a l.
Parafrazujc sowa Henryka Sienkiewicza rozpoczynajce powie Ogniem i mieczem, mona powiedzie : „Rok 1940 by to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na
ziemi i niebie zwiastoway […] nadzwyczajne zdarzenia”. Wa nie tego roku 15
lutego w Kobylanach (obecnie w województwie podkarpackim) przyszed na wiat
Dostojny Jubilat. Rodzice to Emilia z domu Sajdak i Mieczysaw. Niestety, nie dane
mu byo pozna ojca. Wiadomym jest, e w 1939 r. zosta powoany do wojska, bra
udzia w kampanii wrze niowej. Wywieziony w gb byego Zwizku Radzieckiego,
wraca do Polski jako onierz armii generaa Wadysawa Andersa. Walczy pod
Monte Cassino, gdzie zosta ranny. Dalsze losy Mieczysawa Gowy nie s znane.
W zwizku z tym cay trud wychowania Wadysawa i drugiego syna Edwarda

2

B. M i g u t. Relacja sowo–sakrament i jej konsekwencje dla celebracji liturgicznej. W:
Omnia transeunt – Caritas manet s. 254.
3
Lublin 2012 ss. 427.
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spocz na mamie Emilii, która staraa si wychowa synów w duchu religijnym
i patriotycznym.
W latach 1946-1953 Wadysaw Gowa by uczniem Szkoy Podstawowej, a nastpnie Liceum Ogólnoksztaccego w Kro nie. Nauk w szkole redniej zakoczy
egzaminem maturalnym w 1957 r. Odkrywajc w sobie ask powoania kapaskiego, nasz Jubilat wstpi do Wyszego Seminarium Duchownego w Przemy lu.
W latach 1957-1964 jako kleryk podj studia filozoficzno-teologiczne w tamtejszym
Instytucie Teologicznym. W latach 1960-1962 decyzj ówczesnych wadz pastwowych zosta powoany do odbycia suby wojskowej, któr peni w Ciechanowie,
a nastpnie w Warszawie (Kompania Wartownicza na Cytadeli) i ponownie w Ciechanowie.
wicenia kapaskie przyj 21 czerwca 1964 r. z rk ówczesnego ordynariusza
przemyskiego bpa Franciszka Bardy. Decyzj ordynariusza zosta skierowany do pracy duszpasterskiej na stanowisku wikariusza w parafii Majdan Królewski. Po dwóch
latach pracy parafialnej w 1966 r. – decyzj bpa Ignacego Tokarczuka – rozpocz
studia pastoralne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1969 r. po napisaniu
rozprawy Krzy otarzowy w Kociele na Zachodzie i w Polsce otrzyma stopie magistra teologii. W tym samym roku rozpocz studia doktoranckie, które zakoczy
w 1974 r., uzyskujc stopie doktora teologii na podstawie dysertacji Kult w. Wacawa w diecezji krakowskiej w wietle przedtrydenckich ksig liturgicznych. W latach
1970-1991 peni róne funkcje i obowizki, pracujc dla diecezji przemyskiej:
– wykadowca liturgiki w Instytucie Teologicznym w Przemy lu;
– rektor ko cioa w Ostrowie koo Przemy la;
– wicerektor Wyszego Seminarium Duchownego w Przemy lu;
– dyrektor Wydawnictwa Archidiecezjalnego w Przemy lu;
– dyrektor Instytutu Wyszej Kultury Religijnej w Przemy lu oraz filii w Jarosawiu, Kro nie i Sanoku.
Doceniajc zaangaowanie w pracy dla dobra Ko cioa, ks. bp Ignacy Tokarczuk
w 1991 r. mianowa ks. dra Wadysawa Gow Praatem Kapituy Katedralnej
w Przemy lu.
17 listopada 1993 r. Rada Wydziau Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego po przedstawieniu pracy habilitacyjnej Niedzielna su ba Bo a w kocioach
parafialnych diecezji przemyskiej w pierwszej poowie XVIII wieku, w wietle wizytacji biskupich przyznaa ks. drowi Wadysawowi Gowie stopie naukowy doktora
habilitowanego nauk teologicznych w zakresie liturgiki. W tym te roku zosta zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Liturgiki, a od lutego 1996 r. w Katedrze Homiletyki. W 1997 r. przyznane mu zostao stanowisko profesora nadzwyczajnego. Tytu profesora nauk teologicznych, zatwierdzony przez Centraln Komisj do
Spraw Stopni i Tytuów Naukowych, uzyska w styczniu 2001 r. Rok pó niej,
w czerwcu 2002 r., Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr hab.
Andrzej Szostek na wniosek Rady Wydziau Teologii powoa Ksidza Wadysawa
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Gow na stanowisko profesora zwyczajnego. W czasie pracy uniwersyteckiej Ksidz
Profesor peni nastpujce funkcje:
– dyrektor Instytutu Liturgiczno-Homiletycznego (2001-2005);
– dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej (2005-2008);
– dyrektor Instytutu Liturgiki i Homiletyki (2009-2012).
Na podkre lenie zasuguj take odznaczenia pastwowe i rodowsikowe, którymi
zosta uhonorowany Ksidz Profesor:
– Krzy Kawalerski Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”, nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwa niewskiego w 2004 r.;
– Odznaka Honorowa „Zasuony dla miasta Leajska” w 2005 r.;
– Nagroda indywidualna II stopnia „Za caoksztat osigni naukowych i dydaktycznych oraz wybitn dziaalno organizacyjno-spoeczn i popularyzacj nauki”,
przyznana przez Rektora KUL w 2009 r.;
– Medal Komisji Edukacji Narodowej „Za szczególne zasugi dla o wiaty i wychowania” od Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2010 r.
Na paszczy nie naukowej ponadczterdziestoletni dorobek Ksidza Profesora Wadysawa Gowy przedstawia si imponujco:
1. Monografie, studia, rozprawy (13 pozycji), a w ród nich:
a) Znaki i symbole w liturgii. Przemy l: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 1995 ss. 219;
b) Modlitwa liturgiczna – Liturgia Godzin. Przemy l: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 1996 ss. 245;
c) Eucharystia. Msza wita i kult Tajemnicy Eucharystycznej poza Msz wit. Przemy l: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 1997 ss. 319;
d) Liturgia ródem i miejscem przepowiadania. Przemy l: Wydawnictwo
Archidiecezji Przemyskiej 1999 ss. 382;
e) Przepowiadanie o sakramentach w katechezie i w homilii. Lublin–Przemy l:
Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2001 ss. 384; wspóautorstwo
z prof. dr hab. Helen Sotwisk, kierownikiem Katedry Katechetyki Integralnej KUL;
f) Msza wita mój najwikszy skarb. Lublin: Polihymnia 2003 ss. 132;
g) Dialog Boga z czowiekiem w katechezie i homilii. Lublin: Wydawnictwo
KUL 2012 ss. 427; wspóautorstwo z prof. dr hab. Helen Sotwisk.
2. Artykuy i komunikaty naukowe (96) oraz liczne artykuy duszpasterskie.
3. Podrczniki, skrypty, pomoce duszpasterskie: 24.
4. Hasa w Encyklopedii Katolickiej i Leksykonie Liturgicznym: 27.
5. Funkcja promotora prac magisterskich: 133.
6. Recenzje prac magisterskich: 44.
7. Funkcja promotora prac doktorskich: 27.
8. Recenzje prac doktorskich: 54.
9. Recenzje prac habilitacyjnych: 6.
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10. Recenzje prac profesorskich: 6.
11. Recenzje wydawnicze: 5.
12. Wykady zagraniczne: Ruomberk, Preszów, Trnava (Sowacja).
13. Przynaleno do towarzystw naukowych:
a) Towarzystwo Naukowe KUL;
b) Lubelskie Towarzystwo Naukowe;
c) Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie;
d) Polskie Towarzystwo Mariologiczne.
Wyliczajc ogromne osignicia na paszczy nie naukowej, nie mona pomin
równie imponujcych osigni na paszczy nie duszpasterskiej. Ksidz Profesor
peni funkcj proboszcza ko cioa pod wezwaniem w. Marii Magdaleny w Ostrowie
koo Przemy la oraz dziekana i proboszcza parafii pod wezwaniem Trójcy witej
w Leajsku. W diecezji przemyskiej da si pozna jako rekolekcjonista. Wygosi
139 serii rekolekcji dla wspólnot parafialnych, zakonnych, kapanów, modziey,
studentów oraz rónych grup dziaajcych w Ko ciele.
W tym krótkim rysie naukowym i duszpasterskim Ksidza Profesora nie sposób
zawrze wszystkiego. I nie sposób powiedzie tego wszystko, co chciaoby si powiedzie . Nie mona odtworzy wszystkich spotka, wygoszonych homilii, wypowiedzianych sów dobrych, prostych, zwykych...
Ks. Jan Twardowski we wstpie do zbioru poezji po wiconej kapastwu napisa:
„Ksidz jest o l szczk w rku Samsona, jest czowiekiem tajemnicy, onie mielony
darem, jaki otrzyma. Kiedy w czasie Mszy witej skada w ofierze Jezusa i mówi:
«To jest Ciao moje», «To jest Krew moja», utosamia si z Nim. Dlaczego tylko
w jeden Wielki Pitek nie ma Mszy witej? Chyba dlatego jej nie ma, eby aden
kapan w dniu, w którym Jezus umar na Krzyu, nie o miela si zasania Go sob
i nie «pokazywa si wtedy». I jedynie przyjmuje Komuni w. w pokorze, tak jak
kady wierny. Nie tylko w czasie Mszy witej, ale zawsze powinien by nie miay,
pokorny, bo wicej od innych otrzyma. My l, e ksidz, który po wica tyle rzeczy,
o co go prosz, powinien u wica wszystko, co w yciu spotyka: ludzi, przyja nie,
ksiki, które czyta; wiersze, je li je pisze. eby by wspaniaym kapanem – trzeba
by najpierw zwykym, ludzkim, dobrym czowiekiem”4.
„Jestem przekonany, e sowa ksidza Jana Twardowskiego doskonale odzwierciedlaj sylwetk Ksidza Profesora zarówno w wiecie naukowym, jak i w posugiwaniu duszpasterskim” – zakoczy swoje wystpienie ks. dr Leszek Pintal.
Nastpnie przewodniczcy sesji popoudniowej dyrektor Instytutu Liturgiki i Homiletyki poprosi ks. dra hab. Zdzisawa J a  c a, prof. KUL o wygoszenie okoliczno ciowej laudacji. Laudator, przyjaciel Dostojnego Jubilata, w swoim wystpieniu zwróci uwag na wyjtkow osobowo Ksidza Profesora. Podkre li zaangaowanie w prac naukow, ale take zwróci uwag na ludzki i kapaski element,

4

J. T w a r d o w s k i. Przed kapa stwem klkam... Warszawa: Lumen 1996 s. 5.
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który w niezwyky sposób zespala osoba Dostojnego Jubilata. „Liczna obecno
uczestników spotkania wiadczy o tym, jak bardzo osoba Ksidza Profesora zaznaczya si w yciu tutaj obecnych” – zakoczy laudacj ks. dr hab. Zdzisaw
Janiec, prof. KUL. Zwieczeniem mowy ku czci Dostojnego Jubilata byo uroczyste
od piewanie przez uczestników spotkania Plurimos annos.
Kolejnym punktem programu bya prezentacja multimedialna przygotowana przez
dra Michaa W y r o s t k i e w i c z a. Obrazy, które pojawiay si na ekranie, przedstawiay róne okresy ycia Dostojnego Jubilata. Niestety, zachoway si tylko nieliczne zdjcia z dziecistwa i modo ci Ksidza Profesora. Wicej obrazów zawieray
pierwsze lata kapastwa a do czasów wspóczesnych. Uczestnicy spotkania z wielkim uznaniem przygldali si drodze ycia, któr przeby Wadysaw Gowa. Nadmieni trzeba, e prezentacji towarzyszy cenny, wnikliwy, a niekiedy humorystyczny
komentarz dra Michaa Wyrostkiewicza. Ogldajcy ledzili prezentacj z zainteresowaniem, zaangaowaniem i bez znuenia.
Zaprezentowany pokaz by prologiem do nastpnych wydarze, do których zachci Przewodniczcy sesji popoudniowej, a mianowicie wystpie uczestników
spotkania, do których ustawia si duga kolejka oczekujcych. Przemawiali studenci
i doktoranci Ksidza Profesora, w ród nich pierwszy doktor wypromowany przez
Jubilata – o. dr Ignacy Kosmana. Gos zabrali take byli wikariusze, z którymi wspópracowa ks. Wadysaw Gowa, bdc proboszczem parafii Trójcy witej w Leajsku. Jeden z przemawiajcych stwierdzi, e „przynajmniej poow splendoru dzisiejszej uroczysto ci przysuguje wikariuszom, poniewa oni prowadzili prac parafialn,
a Ksidz Profesor móg po wici czas na pisanie i przygotowywanie rónych publikacji”. Wielu wystpujcych podkre lao ogromn pracowito Ksidza Proboszcza.
Jeden z nich stwierdzi: „Bywao, e zuyciu ulegay trzy klawiatury do komputera
w cigu roku”. Zarówno jedno, jak i drugie wystpienie zostao przyjte z wielkim
uznaniem oraz z jeszcze wiksz rado ci zgromadzonych. Sowa uznania i podzikowania za wieloletni wspóprac wyrazi obecny na uroczysto ci burmistrz Leajska – pan Piotr Urban. Podkre li, e Dostojny Jubilat posiada niezwyk osobowo
i kultur ducha. Po rozmowie z Ksidzem Proboszczem parafii w Leajsku zawsze
odchodzio si lepszym i umocnionym. Podobne my li i spostrzeenia pojawiy si
w wypowiedziach innych uczestników spotkania. Wszystkie one podkre lay wyjtkowo
osoby Ksidza Profesora jako uczonego, proboszcza, kapana, czowieka.
Wspomnieniom i sowom uznania pewnie nie byoby koca, dlatego przewodniczcy
sesji zaproponowa, aby je przenie na sal bankietow.
Na zakoczenie sesji gos zabra Dostojny Jubilat – ks. prof. dr hab. Wadysaw
Gowa. Z wielkim wzruszeniem podzikowa wszystkim za tak liczn obecno , za
wszelkie dobre sowa i wyrazy yczliwo ci skierowane pod swoim adresem. Nawizujc do tytuu sympozjum i jednocze nie tytuu Ksigi Jubileuszowej: „Omnia
transeunt – Caritas manet” (Wszysto przemija – mio pozostaje), Ksidz Profesor
stwierdzi, e stara si i przez swoje ycie, bdc wiernym tym sowom zarówno
w posudze naukowej, jak i kapaskiej.
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Piknym podsumowaniem uroczysto ci staa si owacja na stojco tak wielu
obecnych i przyjaznych Ksidzu Profesorowi osób. Przewodniczcy sesji popoudniowej ks. dr hab. Bogusaw Migut, prof. KUL, zakoczy naukow i oficjaln cz
sympozjum. Organizatorzy w imieniu Jubilata zaprosili uczestników na wspólny
obiad przygotowany w stoówce akademickiej KUL. Tutaj nadal w prowadzonych
rozmowach powracay wspomnienia zwizane z osob Ksidza Profesora. Nie brakowao wielu dobrych i piknych sów skierowanych w jego stron.
Kto powiedzia, e „Bóg w swojej Opatrzno ci daje odpowiednich ludzi na dane
czasy”. W wielu uczestnikach spotkania upamitniajcego osob Ksidza Profesora
mona byo odczyta to niezwyke odkrycie, e w osobie Dostojnego Jubilata spotkali
Kogo wyjtkowego – odpowiedniego naukowca, ksidza, czowieka – na czas swojego ycia.

KS. LESZEK PINTAL

*

SPRAWOZDANIE Z DZIAALNO CI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ
INSTYTUTU LITURGIKI I HOMILETYKI KUL
W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

1. ETATOWI PRACOWNICY INSTYTUTU (14)
A. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku:
– profesora nadzwyczajnego: ks. Stanisaw Dyk, ks. Zdzisaw Janiec, ks. Czesaw Krakowiak, ks. Bogusaw Migut;
– adiunkta: ks. Grzegorz Kaliszewski, ks. Andrzej Krasowski, ks. Piotr Kulbacki,
ks. Waldemar Packi, ks. Leszek Pintal, ks. Andrzej Rutkowski, Micha Wyrostkiewicz;
– asystenta: ks. Micha Gowacki, ks. Tomasz Lisiecki.
B. Nauczyciele akademiccy posiadajcy tytu profesora: ks. Czesaw Krakowiak.
C. Nauczyciele akademiccy posiadajcy stopie naukowy doktora habilitowanego:
ks. Stanisaw Dyk, ks. Zdzisaw Janiec, ks. Bogusaw Migut, ks. Waldemar
Packi.
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