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Dnia 16 kwietnia 1997 roku ks. prof, dr hab. Andrzej Z u b e r -  
b i e r ukończył 75 lat życia. To lakoniczne stwierdzenie zwraca myśl 
ku osobie Jubilata -  tak, Jubilat! Aż trudno w to uwierzyć, partrząc 
na Jego sylwetkę, słuchając Go w radiu czy uczęszczając na Jego 
wykłady. Mogą o tym zaświadczyć słuchacze Księdza Profesora 
-  w Warszawie i w Kielcach. Ci, którzy znają go dłużej twierdzą, że 
czas się Go nie ima, że pozostał takim, jakim był kiedyś, przed laty. 
Widocznie teologia potrafi tak wspanialnie oddziaływać!

Ksiądz Profesor wiele o sobie nie mówi. Ma rację o Jacek Sa l i j ,  
kiedy pisze, że Ksiądz Profesor jest w swojej teologii niewidoczny, że 
nie ma w niej Andrzeja Z u b e r b i e r  a, a jest tajemnica Boga, który 
zechciał się objawić ludziom. Jest to istotny rys osobowości i teologi
cznego dzieła Księdza Profesora. A jest ono doprawdy imponujące: 
9 książek, 101 artykułów naukowych, 308 artykułów popular
nonaukowych i szkiców kazań, 65 haseł encyklopedycznych, prze
kłady literatury teologicznej, funkcje redakcyjne, recenzje, wywiady. 
Są wypromowani doktorzy, licencjaci i magistrowie teologii, jest 
zaangażowanie w prace synodalne i dialog ekumeniczny. Całość 
dotychczasowego dzieła Księdza Profesora pozwala mówić o Nim 
jako o jednym z najważniejszych współczesnych polskich teologów. 
Gdyby urodził się i działał w Europie zachodniej, miałby z pewnością 
szansę stać się bardziej znany. Tym większa radość i wdzięczność, że 
był i jest w Akademii jednym z tych profesorów, dla których 
przychodziło się studiować właśnie tutaj.

Pomysł dedykowania Księdzu Jubilatowi obecnego numeru STV 
jako Księgi Pamiątkowej jest próbą wyrażenia wdzięczności nie tylko 
za kierowanie naszym pismem w latach 1979-1992, ale i za całą 
dotychczasową działalność w Akademii, począwszy od roku 1968, za 
umiłowanie teologii i samej Uczelni, za dzielenie się swoim doświad
czeniem Boga i fascynacją teologią.



W niniejszym numerze STV zamieszczają swoje prace przyjaciele 
i współpracownicy Księdza Jubilata oraz wypromowani przez Niego 
doktorzy teologii. Każdy z autorów miał pozostawioną wolność co 
do doboru tematyki. Przeglądając jednak choćby spis treści można 
się przekonać, że artykuły koncentrują się wokół problemów najczęś
ciej przez Księdza Profesora podejmowanych: podstawowe zagad
nienia współczesnej teologii, wiara a kultura, Kościół wierzący, 
dialogujący i przepowiadający Chrystusa.

Prosimy Księdza Profesora o przyjęcie wraz z tą Księgą Jubileu
szową naszych najlepszych życzeń, gratulacji i naszej wdzięczności 
-  ad multos annos!
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