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SŁOWO WSTĘPNE

Ekscelencje,
Szanowni Księża Dziekani i Profesorowie,
Drodzy Studenci i Przyjaciele,
Wszyscy Szanowni Goście!

Mam zaszczyt otwierać dzisiejszą uroczystą sesję naukową 
urządzoną na Wydziale Teologicznym ku czci ks. prof. dra hab. 
Jana Pryszmonta, długoletniego pracownika naukowego Wy
działu Teologicznego ATK w Warszawie.

Jako dziekan tego Wydziału, a także występujący tutaj w 
roli reprezentanta ks. Rektora naszej uczelni, ks. prof. Helmu
ta Jurosa, pragnę powitać na tej sali (jakże skromnej) do
stojnych Gości, a zwłaszcza Ekscelencję, ks. bpa Edwarda Ki
siela, Administratora Apostolskiego Archidiecezji w  Białym
stoku, ks. bpa prof. Edwarda Ozorowskiego, Księży Profeso
rów z KUL, z Akademii Teologicznej w Krakowie, z Papies- 
skiego Wydziału Teologicznego Poznania, Wrocławia i Warsza
wy, Profesorów i Wykładowców naszej Almae Matris. Witam 
studentów i wszystkich Gości.

Szczególnie gorąco witam samego Solenizanta, ks. prof. dra 
hab. Jana Pryszmonta, któremu też dziękujemy za to, że dał 
nam okazję świętowania w dniu dzisiejszym.

Biblia uczy nas zastanawiania się nad tym, co minęło, nie 
dla samego zastanawiania się, ale po to-, by czerpać z historii 
zbawienia wskazówki dla aktualnej rzeczywistości. Owocem 
refleksji nad tym, co minęło, są — jak wiadomo — wspaniałe 
dzieła w postaci odnowionej nauki moralnej w Księdze Po
wtórzonego Prawa, w postaci dowodzenia, iż poleganie na so
bie bez odnoszenia się do Jahwe jest zgubne dla narodu i po
szczególnego człowieka — w Księgach Jo-zuego i Sędziów, w 
postaci dowodów opieki Bożej nawet wtedy, gdy naród i jed
nostki nie stoją na wysokości zadania — w Księgach Samuela 
i Królewskich.
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My też musimy uczyć się z historii. Dzisiejsza refleksja nad 
działalnością naszego Profesora i Przyjaciela, ks. Pryszmonta, 
jest właściwie dla nas jeszcze jednym pouczeniem, wykładem, 
seminarium.

'Cieszymy się tą okazją, rozważając dziś to, co ks. prof. Prysz
mont zostawił w swych pracach naukowych, publikowanych 
w postaci książek, artykułów, biuletynów w kraju i za granicą. 
Cieszymy się, że mamy okazję jeszcze raz reflektować Jego 
osobowość, kształtowaną na doświadczeniach na terenie repu
blik nadbałtyckich, o których teraz tak głośno, a wtedy, gdy 
on tam był, było bardzo cicho..., doświadczeniach ludzi prze
żywających tak intensywnie Boga, mimo upokorzeń, tułaczki, 
wygnania i niewoli.

W takim to kontekście Ks. Pryszmont znalazł jeszcze czas 
na gruntowną pracę naukową, na refleksję nad sumieniem czło
wieka, nad problemem pokuty, nad dziejami teologii moralnej. 
Napisane przezeń książki i artykuły, o czym szczegółowiej 
usłyszymy, powstały w wyniku refleksji rodzących się na 
styku granic kulturowych i naukowych przesłanek Wschodu 
i Zachodu, ubogacanych doświadczeniami gorliwości kapłań
skiej. Refleksje te powstały w kontekście niełatwych początków 
ATK, późniejszego jej rozwoju i rozkwitu, do którego ks. 
Pryszmont się przyczynił.

W imieniu wszystkich Kolegów Wydziału Teologicznego oraz 
studentów serdecznie Mu za to dziękuję.

Gratulacje z okazji dzisiejszej uroczystości nadesłali: 
ks. Kard. Henryk Gulbinowicz, 
ks. Bp prof. Alfons Nossol, 
ks. Bp Błażej Kruszyłowicz, 
ks. Rektor prof. Jan Stępień, 
ks. Rektor prof. Helmut Juros.

Do tych życzeń dołączamy się: winszujemy wszelkiej pomyśl
ności, zdrowia i wielu prac naukowych, które oby mogły się 
ukazać drukiem mimo wszelkich trudności wydawniczych.

Szczęść Boże!

J. Łach


