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SŁOWO WSTĘPNE 

W historii każdej społeczności, każdej organizacji czy instytucji dostrzec 

można pewne osoby, które nadawały jej kierunek, kształtowały jej oblicze, w 

istotnym stopniu decydowały o charakterze. O takich osobach powiada się po-

wszechnie, iż – jako znaczące osobowości i indywidualności – stanowiły swojego 

rodzaju kamienie milowe prowadzące tę społeczność do określonego celu. 

Dzieje społeczności są dziejami wielorako powiązanych ze sobą ludzi, są na-

znaczone i ściśle związane z dziejami poszczególnych ludzi. Dlatego każda spo-

łeczność zaciąga dług u  osoby. Ten dług wypada spłacać nade wszystko w posta-

ci pamięci przechowującej wiernie zdobyte – dzięki obcowaniu z tą osobą – do-

świadczenie. Brak tak rozumianej troski musiałby niepokoić. Społeczność bez 

historii, bez żywej pamięci, wchodziłaby na drogę bez przyszłości. Godzi się o tym 

mówić u kresu dopalającego się piękną jesienią roku 1999, u progu Jubileuszo-

wego Roku 2000 i w przededniu przełomu wieków i tysiącleci. 

Takie myśli nasuwają się, gdy przychodzi nam świętować – przypadający 

właśnie w 1999 roku – JUBILEUSZ 70-LECIA URODZIN odchodzącego na eme-

ryturę BISKUPA PROFESORA BOHDANA BEJZE. Bez żadnej wątpliwości jest 

on jednym z owych milowych, prowadzących do celu kamieni.  

Nie można bowiem nie zauważyć i nie docenić wkładu Biskupa Profesora w 

dzieje Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce. Tym bardziej nie można nie 

doceniać jego – blisko półwiecznej – znaczącej obecności i posługi w Kościele 

łódzkim. Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, która niebawem rozpocznie 

nowy rok akademicki 1999/2000 jako Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyń-

skiego, wiele zawdzięcza blisko czterdziestoletniej pracy naukowo-dydaktycznej 

swemu profesorowi zwyczajnemu oraz trzydziestoletniej pracy Biskupa Profesora 

w Senacie tejże Uczelni. W szczególny sposób dług wdzięczności wobec Księdza 

Biskupa Profesora zaciągnął Wydział Filozoficzny Akademii Teologii Katolickiej 

w Warszawie, w jego ramach zaś Specjalność Filozofia Bytu, Boga i religii, oraz 

Katedra Filozofii Boga i Religii, którą od jej powstania w 1976 roku nieprzerwa-

nie kierował. Tyleż samo – czterdzieści lat pracy Biskup Profesor ofiarował Wyż-

szemu Seminarium Duchownemu w Łodzi, troszcząc się o formację naukową i 

duchową przyszłych kapłanów archidiecezji łódzkiej. Dług wdzięczności wobec 

Jubilata zaciągnął także (ze wzajemnością zresztą, która przerodziła się w trwa-

jącą wiele dziesięcioleci przyjaźń i współpracę) Wydział Filozoficzny Katolickie-

go Uniwersytetu Lubelskiego i Towarzystwo Naukowe KUL. To właśnie na tym 

pierwszym i dotychczas jedynym uniwersytecie katolickim Biskup Profesor czter-

dzieści lat temu – w 1959 roku – pod okiem znakomitych twórców Lubelskiej 
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Szkoły Filozoficznej – Profesorów: Mieczysława Alberta Krąpca OP, Stefana 

Swieżawskiego, ks. Stanisława Kamińskiego, Jerzego Kalinowskiego, ks. Mieczy-

sława Kurdziałka, zdobył szlify naukowe i dołączył do grona polskich filozofów 

chrześcijańskich. 

Niech ta Księga Pamiątkowa, której tytuł nawiązuje do biskupiego zawoła-

nia Jubilata Ad Dei gloriam et pacem in terris, tak bardzo trafnie oddającego 

charakter Jego posługi na rzecz wymienionych środowisk i społeczności, ukazu-

jąca się w ramach „Łódzkich Studiów Teologicznych”, będzie skromnym przeja-

wem wdzięcznej pamięci i życzliwości względem Osoby Dostojnego Jubilata żywio-

nych przez Kolegów, Przyjaciół, Uczniów i Wychowanków Biskupa Profesora – 

Ad multos annos! 
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