


SPRAWOZDANIA

Wybitny Pastoralista, nieoceniony Przyjaciel.
Jubileusz ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego, KUL

W tym roku przypadają 65 urodziny Księdza Profesora Ry-
szarda Kamińskiego. Związany przez wszystkie lata pracy naukowo-
-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej z Katolickim Uniwersy-
tetem Lubelskim nadał nowe oblicze polskiej teologii pastoralnej.
Postawił na wysokim poziomie Instytut Teologii Pastoralnej KUL.
Stworzył kompetentną kadrę naukową, wypromował kilkudziesięciu
doktorów, opublikował wiele książek i artykułów naukowych. Jed-
nakże w świecie nauki najbardziej zasłużył się dwoma epokowymi
dziełami: dwutomowym, nowoczesnym podręcznikiem teologii pas-
toralnej (2000, 2002) oraz pionierskim w języku polskim Leksyko-
nem Teologii Pastoralnej (2006), którego recenzję zamieszczamy
w tym numerze Warszawskich Studiów Pastoralnych. Nie sposób
w kilku zdaniach ocenić ogromnego wkładu ks. prof. Ryszarda Ka-
mińskiego do polskiej teologii pastoralnej. Próbę ukazania tego do-
robku znajdziemy w specjalnej publikacji KUL przygotowanej przez
grono jego współpracowników, z wkładem naukowym wielu polskich
teologów-pastoralistów.

Dla nas, pracowników naukowo-dydaktycznych Sekcji Teolo-
gii Pastoralnej UKSW, ks. prof. Ryszard Kamiński jest mistrzem
i przyjacielem. Mistrzem, bo wypromował kilku z nas, a praktycznie
dla każdego pisał recenzję związaną ze stopniami naukowymi, tytu-
łem czy też stanowiskiem na Uczelni. Mistrzem, bo stanowi wielki
autorytet naukowy w zakresie teologii pastoralnej i jej specyfiki me-
todologicznej. Przyjacielem, bo okazał nam wiele serca, życzliwości,
poświęcenia w potrzebie. Przyjacielem, bo tak bardzo gościnnie przyj-
mował nas u siebie, a także nie szczędził sił i czasu, by dotrzeć do
nas, służyć swoim doświadczeniem i mądrą radą, nam i naszym stu-
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dentom. Cenimy sobie także zaufanie, jakim nas obdarza, otwartość
na pluralizm poglądów, umiejętność dialogu. Jest dla nas przykładem
kształtowania i prowadzenia takiego zespołu, który sam określił mia-
nem „pastoralisty zbiorowego”.

Księże Profesorze, drogi Ryszardzie, z okazji 65 rocznicy uro-
dzin Sekcja Teologii Pastoralnej UKSW życzy Ci światła i mocy
Ducha Świętego w pracy naukowej, w posłudze kapłańskiej oraz
w życiu osobistym.

Ad multos annos!

W imieniu Sekcji Teologii Pastoralnej UKSW
ks. Bronisław Mierzwiński
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