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Od Redakcji

Obecny tom „Tarnowskich Studiów Teologicznych” pragniemy dedykować 
Księdzu Profesorowi dr. hab. Antoniemu Żurkowi. W ten sposób chcemy 
uczcić nie tylko 65. rocznicę jego urodzin, ale przede wszystkim jego wkład 
w naukowy rozwój Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie oraz wieloletnią 
pracę dydaktyczno-formacyjną kapłanów diecezji tarnowskiej, a także serce 
i poświęcenie, jakie okazał naszemu czasopismu. Czujemy się zobowiązani 
i wdzięczni Bożej Opatrzności, że przyszło nam żyć w takim okresie historycz-
nym, iż nasze drogi zeszły się z drogą życiową dostojnego Jubilata. Mogliśmy 
ubogacić się wiedzą, doświadczeniem i osobowością wybitnego patrologa 
i teologa tarnowskiego.

Trzeba zaznaczyć, że związek Księdza Profesora z „Tarnowskimi Studiami 
Teologicznymi” wyrażał się nie tylko poprzez publikacje artykułów na ła-
mach poszczególnych zeszytów i tomów periodyku. Swój pierwszy z ośmiu 
artykułów, opublikowanych na łamach tego czasopisma ks. Antoni wydał 
w 1992 roku, prezentując Biblię w Kościele pierwszych wieków, czyli proces 
przechodzenia od Septuaginty do Wulgaty. W wieloletniej historii wydaw-
nictwa zajmuje on ważne miejsce jako długoletni redaktor naczelny, bowiem 
przez 14 lat (1997–2010) troszczył się o poziom naukowy artykułów, zapra-
szając zarówno doświadczonych, jak i młodych naukowców do publikowa-
nia wyników swoich badań na łamach tarnowskiego czasopisma teologiczno- 

-filozoficznego. Okres ten jest znamienny, gdy weźmiemy pod uwagę ca-
łościowy rozwój czasopisma. Pierwsze cztery tomy ukazały się już w latach 
1938–1939, jednak II wojna światowa wstrzymała publikację na wiele lat, aż do 
1972 roku. Kiedy zatem dostojny Jubilat rozpoczynał studia w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Tarnowie, nowego życia i nowego kształtu nabie-
rały „Tarnowskie Studia Teologiczne”, które między 1972 a 1996 rokiem zaczęły 
ukazywać się w cyklu 2–3 letnim (tomy 5–14). Natomiast, kiedy w 1997 roku 
ks. Antoni Żurek przejął czasopismo, postarał się o to, aby było ono wydawane 
każdego roku i już od 1998 roku dzięki jego staraniom „Tarnowskie Studia 
Teologiczne” ukazywały się jako półrocznik w dwóch zeszytach. Zatem prawie 
jedna trzecia tomów „Tarnowskich Studiów Teologicznych” wydanych do tej 
pory ukazała się dzięki zaangażowaniu i pracy redakcyjnej Księdza Profesora.
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Wdzięczność uczniów, a obecnie kolegów wykładowców wobec ks. Antoniego 
jest ogromna. Kiedy pojawiła się propozycja, aby dedykować mu tom czasopi-
sma, spotkaliśmy się z tak wielkim zainteresowaniem, że należało połączyć dwa 
zeszyty i wydać je jako jeden tom, aby nikt nie został wykluczony z tego dzieła 
wdzięczności. Artykuły prezentują różnorodną tematykę. W większości jednak 
pozostają głęboko związane z zagadnieniami patrystycznymi i historycznymi, 
które są tak bliskie Jubilatowi. Inne pokazują współczesne problemy, jakimi żyje 
Kościół. Nie mogło oczywiście zabraknąć krótkiej prezentacji osoby Jubilata 
oraz jego naukowych osiągnięć, dlatego wyrażamy wdzięczność ks. Robertowi 
Grochowi za podjęcie się tego zadania.

Czcigodny Księże Profesorze Antoni!
Autor Księgi Mądrości przypomina, że „starość jest czcigodna nie przez długo-
wieczność i liczbą lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi jest mądrość, a mia-
rą starości życie nieskalane” (Mdr 4, 7). Upływający czas 65. lat życia prowadzi 
do refleksji nad osiągnieciami zarówno naukowymi, jak i osobistymi. Z całą 
pewnością o Twojej dojrzałości nie świadczą tylko przeżyte lata, ale przede 
wszystkim życie nieskalane i mądrość, jaką zdobywałeś i nadal zdobywasz, aby 
potem dzielić się nią ze studentami i tymi, których pociąga zainteresowanie 
patrologią, historią Kościoła i teologią. Przyjmij zatem od nas wraz z życzenia-
mi owoce naszych skromnych poszukiwań naukowych i odnajduj radość nie 
tylko w ich lekturze, ale też i w tym, że staramy się naśladować Twój przykład 
zaangażowania naukowego, kapłańskiego i ludzkiego.

Życzymy ci dalszych lat życia i kolejnych osiągnięć naukowo-dydaktycznych.


