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Z ogromną radością przyjąłem inicjatywę wydania Księgi jubileuszowej, de
dykowanej Czcigodnemu Ojcu Profesorowi Hugolinowi Langkammerowi OFM 
z racji 85. rocznicy jego urodzin oraz 60. rocznicy przyjęcia święceń kapłań
skich, za którą jej autorom chciałbym serdecznie podziękować. Bez wątpienia 
Dostojny jubilat, związany od dziesięcioleci ze środowiskiem Papieskiego Wy
działu Teologicznego we Wrocławiu, zasłużył sobie na takie uznanie dzięki 
wieloletniej posłudze kapłańskiej, naukowej i dydaktycznej. Pochylanie się nad 
Pismem Świętym i ukazywanie jego piękna i bogactwa zawartych w nim my
śli stało się treścią życia Ojca Profesora i przyniosło bogate owoce duchowo- 
-intelektualne wielu pokoleń jego wychowanków. Z okazji tych wyjątkowych 
jubileuszy życzę Dostojnemu jubilatowi łaski zdrowia, wytrwałości, satysfak
cji z realizacji własnych talentów oraz niegasnącej motywacji do dalszego ich 
rozwoju. Niech Boże Słowo oświeca dalszą drogę życia, powołania i naukowej 
działalności Czcigodnego Ojca Profesora, a ludzka życzliwość stale na niej to
warzyszy.

Z serca błogosławię!

f  Jozef Kupny 
Arcybiskup Metropolita Wrocławski
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Ojcu Profesorowi

Hugolinowi Langkammerowi,
w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin 

oraz sześćdziesiątą rocznicę święceń, 
uczniowie, przyjaciele, 

współpracownicy



Ojciec Profesor Hugotin Langkammer



O. prof. dr bab. Hugolin Langkammer OFM -  Helmut Teodor Lang- 
kammer urodził się 19 grudnia 1930 r. w Bobrku na Śląsku jako syn Józefa 
i Marii z d. Tomiczek. W 1949 r. zdał maturę i czując się wewnętrznie przy
naglonym do służby Bożej, wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Prowin
cji św. Jadwigi. Dnia 10 czerwca 1950 r. w Borkach Wielkich przyjął habit 
św. Franciszka, rozpoczynając tym samym nowicjat zakonny. Przygotowa
niem do kapłaństwa były studia (w latach 1951-1955) w Wyższym Semi
narium Duchownym Franciszkanów we Wrocławiu i w Kłodzku. Święce
nia kapłańskie otrzymał w Częstochowie 18 grudnia 1955 r. Jeszcze będąc 
diakonem, rozpoczął studia teologiczne na Wydziale Teologicznym KUL. 
W 1959 r. uzyskał tytuł magistra teologii, w kolejnym roku otrzymał tytuł 
licencjata teologii. Natomiast na podstawie przedłożonej pracy doktorskiej 
pt.: Znaczenie mariologiczne tekstu Ewangelii św. Jana 19,25-27 i złożeniu 
egzaminów doktorskich oraz po spełnieniu wszystkich warunków wymie
nionych przepisami Ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych 
(Dz.U. nr 68, poz. 336), uzyskał stopień naukowy doktora teologii, nada
ny uchwałą Rady Wydziału Teologicznego KUL z dnia 20 stycznia 1961 
r., rozpoczynając tym samym wykłady w WSD Franciszkanów w Kłodzku, 
gdzie dwukrotnie (w latach 1961-1963; 1967-1970) pełnił funkcję rektora. 
W 1963 r. rozpoczął studia w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. 
Już po kilku miesiącach uzyskał licencjat nauk biblijnych, a dwa lata póź
niej (1966 r.) obronił (drugą w swoim życiu) pracę doktorską z wynikiem 
summa cum laude pt.: Christus der Schópfungsmittler. Die biblischen Texte 
und der Ursprung des Glaubens. Po rocznych studiach biblijnych w Ziemi 
Świętej w 1967 r. powrócił do Polski i z polecenia ks. kard. Stefana Wy
szyńskiego rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na KUL. Przewód habi
litacyjny zakończył 1 grudnia 1969 r. rozprawą zatytułowaną: Problemat 
splotu orzeczeń ktizeologicznych i soteriologicznych w chrystologii Nowego 
Testamentu. W 1972 r. na wniosek Rady Akademickiego Studium Teologii 
(obecnie Papieskiego Wydziału Teologicznego) we Wrocławiu został mia
nowany profesorem nadzwyczajnym oraz kierownikiem katedry biblistyki 
Nowego Testamentu na tej uczelni. W 1975 r. otrzymał tytuł profesora nad
zwyczajnego, a w 1982 r., na wniosek Rady Wydziału Teologicznego KUL, 
tytuł profesora zwyczajnego. Od 1975 r. do 1985 r. był prodziekanem, zaś 
w latach 1987-1993 dziekanem Wydziału Teologicznego KUL. Od 1976 r. 
przez trzy kadencje (12 lat), przewodniczył polskim biblistom jako prezes 
Ogólnopolskiej Sekcji Biblistów Polskich. Każdego roku organizował sym
pozja naukowe. W latach 1977-1993 kierował Szkołą Biblijną Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, którą przekształcił w Instytut Nauk Biblijnych. 
W 1993 r. w dowód zasług za całokształt pracy naukowej i dydaktycznej 
został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę Krzyżem Kawaler
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skim Orderu Odrodzenia Polski. W 1996 r., na prośbę ks. abp. Alfonsa 
Nossola, objął kierownictwo nad Katedrą Homiletyki Biblijnej na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu w Opolu. W 1997 r., za wydanie licznych prac 
naukowych, został ogłoszony „Człowiekiem roku 1997” przez The Ameri
can Biblical Bibliografical Institute. 2 października 2000 r. odebrał indy
widualną nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za książkę pt.: Bóg jako  
Ojciec w świetle Nowego Testamentu. 17 kwietnia 2012 r. otrzymał nagro
dę „Peregryn z Opola” za „umiłowanie sprawiedliwości”. Praca naukowa 
Ojca Profesora zdumiewa szerokim wachlarzem zainteresowań, zmysłem 
badawczo-twórczym, ale także umiejętnością przekazania kerygmatu biblij
nego w sposób prosty i przystępny, czy to na ambonie jako kaznodzieja, czy 
jako moderator licznych serii rekolekcji dla różnych kręgów, a zwłaszcza 
kapłanów i sióstr zakonnych. Należy również zaznaczyć, że Ojciec Profe
sor w dalszym ciągu popularyzuje badania biblijne. Na szczególną uwagę 
zasługuje Mały słownik biblijny mający już sześć wydań, Antropologia b i
blijna, Teologia Starego i Nowego Testamentu; licząca 790 stron monografia 
chrystologiczna pt.: Obraz Jezusa Chrystusa w świetle Nowego Testamentu, 
monografia Apokryfy Nowego Testamentu oraz I tom słynnego pięciotomo- 
wego jubileuszowego Komentarza do Biblii Tysiąclecia -  powstały pod jego 
patronatem naukowym.

O. H. Langkammer jest autorem ponad 120 książek, także w obcych 
językach i ponad 500 rozpraw i artykułów naukowych, redaktorem oraz 
współredaktorem wielu książek i czasopism naukowych, jest on recenzen
tem wielu rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Wypromo
wał około 65 doktorów oraz ponad 500 magistrów.

Prowadził wykłady na uniwersytetach w Polsce oraz poza jej granicami, 
między innymi w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Niemczech, Austrii, Bel
gii, we Włoszech i we Francji. Jest On również członkiem wielu stowarzy
szeń naukowych w Polsce i za granicą.

Profesor Franciszkanin wykształcił liczną rzeszę biblistów. Jest otoczo
ny przyjaźnią i szacunkiem wielu swoich studentów, których inspiruje do 
podejmowania dalszych badań i rozwoju naukowego.


