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KS. JÓZEF WROCEŃSKI SCJ
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

PREZENTACJA KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ
DEDYKOWANEJ
KS. PROF. DR HAB. REMIGIUSZOWI SOBAŃSKIEMU
Z OKAZJI OSIEMDZIESIĄTEJ ROCZNICY URODZIN
Wielce Czcigodny Jubilacie,
Eminencjo, Księże Prymasie Seniorze,
Magnificencje,
Szanowni Państwo,
Przypadł mi w udziale wielki zaszczyt, a zarazem jest to dla mnie
miły obowiązek, przedstawić Państwu, w imieniu zespołu redakcyjnego, Księgę Pamiątkową dedykowaną byłemu Prorektorowi, a następnie
Rektorowi Akademii Teologii Katolickiej, poprzedniczki Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prodziekanowi i Dziekanowi
oraz wieloletniemu Profesorowi zwyczajnemu Wydziału Prawa
Kanonicznego tejże Uczelni, Ks. Protonotariuszowi Apostolskiemu
Remigiuszowi Sobańskiemu.
Szanowni Państwo,
Środowiska naukowe honorują zasłużonych profesorów oraz wyrażają wysokie uznanie dla ich osiągnięć poprzez publikacje poświęconych im Ksiąg Pamiątkowych. Praca zbiorowa Ars boni et aequi
została dedykowana Księdzu Profesorowi, jako dowód wdzięczności dla Jego osiągnięć intelektualnych, a także dla Jego cnót moralnych i obywatelskich. Chcemy pamiętać o wszechstronnym oddaniu
Księdza Profesora dla naszej wspólnej Alma Mater, o bezkompromisowym dążeniu do odkrywania prawdy, o heroicznej pracy zmierzającej do wdrażania zasad prawa – dobra i słuszności – w społeczności
Kościoła i państwa polskiego. Księga ta jest dziełem współpracy wielu
Autorów: Profesorów, Przyjaciół i Wychowanków Księdza Profesora
z różnych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy, którzy bardzo
chętnie przyjęli zaproszenie do współpracy i nadesłali swoje teksty. W gronie Autorów Księgi 15 posiada tytuł naukowy profesora,
a 16 stopień naukowy doktora habilitowanego, co pozwala zauważyć,
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że aż 31 Autorów to pracownicy samodzielni. Pozostałych 10 posiada
stopień doktora. 26 Autorów to pracownicy Uniwersytetu Kardynała
Wyszyńskiego w tym 23 Wydziału Prawa Kanonicznego. Pozostali są
pracownikami innych ośrodków naukowych. Większość Autorów, bo
aż 32, to kanoniści, inni są prawnikami i teologami.
Nie ma potrzeby opisywania szaty zewnętrznej, bowiem jest ona
widoczna i wydaje się, że prezentuje się dobrze, tak pod względem kolorystyki jak i objętościowym. Wydaje się też, że zasługuje na miano
Księgi, bowiem liczy 896 stron i składa się z sześciu części, poprzedzonych zamieszczonym na s. 5 zdjęciem Księdza Jubilata w pozie
jakże charakterystycznej dla Jego Osoby oraz Słowem od Redakcji,
które ujawnia motywy wydania Księgi, wyjaśnia jej tytuł i wskazuje
na zasługi Jubilata dla kanonistyki.
Księgę rozpoczynają listy gratulacyjne najwyższych hierarchów
Kościoła katolickiego w Polsce: Prymasa Polski Seniora – ks. kardynała Józefa Glempa, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce i aktualnego
Prymasa Polski – ks. abpa Józefa Kowalczyka, Przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski – ks. abpa Józefa Michalika, Wielkiego
Kanclerza Wydziałów Kościelnych UKSW, Metropolity Warszawskiego
– ks. abpa Kazimierza Nycza i Metropolity Katowickiego – ks. abpa
Damiana Zimonia.
Następna część, zatytułowana Wokół osoby Jubilata, zawiera sylwetkę naukową Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego; wykaz
Jego publikacji oraz charakterystykę dotychczasowej działalności naukowej z wyszczególnieniem linii przewodnich kanonistyki w ujęciu
Księdza Profesora.
W trzeciej części zatytułowanej Prawo kanoniczne znalazły się artykuły z zakresu kanonistyki. Jest to najbardziej obszerna część zawiera,
bowiem teksty 31 Autorów, poczynając od artykułu kard. Petera Erdö.
Tematyka opracowań jest różnorodna i dotyczy całego spektrum zagadnień kanonistycznych.
Kolejne części Księgi to artykuły z teologii i filozofii prawa.
Odrębną część stanowią publikacje z zakresu prawa, których jest
osiem. Ich autorami są Koledzy z naszego Wydziału i Wydziału Prawa
i Administracji UKSW oraz z innych ośrodków naukowych, specjaliści
z różnych dziedzin prawa oraz kanoniści specjalizujący się w prawie.
Wyrażamy przekonanie, że prezentowana Księga Pamiątkowa sprawi Czcigodnemu Jubilatowi radość i będzie przez Niego przyjęta jako
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świadectwo przyjaźni i szacunku okazanego w ten właśnie sposób
przez grono przyjaciół, kolegów i uczniów. Będzie też hołdem należnym Wspaniałemu Człowiekowi i Wybitnemu Uczonemu o niekwestionowanej renomie, który stworzył „polską szkołę” w teorii prawa
kanonicznego.

