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SŁOWO BISKUPA TARNOWSKIEGO  
z okazji 65. rocznicy urodzin ks. prof. Antoniego Żurka

Przed laty, w zamyśle ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola 
Wojtyły, będącego zarazem przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. 
Nauki Katolickiej, zrodziła się idea, by poszczególne diecezje sufragalne me-
tropolii krakowskiej specjalizowały się w  jednej z dyscyplin nauk kościel-
nych. Diecezji tarnowskiej miała przypaść patrologia. Chociaż ten zamysł 
nie został nigdy w pełni zrealizowany, to  jednak jego owocem w środowi-
sku tarnowskim było m.in. wzbogacanie księgozbioru z  zakresu patrolo-
gii w bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego oraz zorganizowanie 
w dniach od 19 do 21 października 1978 roku Sympozjum Patrystycznego, 
poświęconego modlitwie starożytnych chrześcijan. Sympozjum to odbyło 
się tuż po wyborze kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową. Można analizować, 
dlaczego kard. Wojtyła wybrał akurat Tarnów na  środowisko uprawiania 
w  szczególny sposób patrologii? Z  pewnością jednak taki właśnie wybór 
każe nam myśleć o  pracy i  dorobku naukowym tarnowskich patrologów.

Rok 1978, w którym odbyło się w Tarnowie Sympozjum Patrystyczne, był 
rokiem przyjęcia święceń kapłańskich przez ks. prof. dr. hab. Antoniego Żurka, 
któremu z okazji 65. rocznicy urodzin dedykowany jest niniejszy tom. Można 
by zatem powiedzieć, iż zamysł kard. Wojtyły, aby Tarnów stał się ośrodkiem 
uprawiania patrologii, znalazł w pewnej mierze swoją konkretyzację w później-
szej pracy naukowej cenionego tarnowskiego patrologa ks. prof. Żurka. Obfity 
dorobek naukowy Księdza Profesora, głównie z dziedziny patrologii i historii 
wczesnego chrześcijaństwa, nie tylko wzbogaca te dyscypliny naukowe, ale 
również podnosi rangę samego tarnowskiego środowiska naukowego.

Z okazji 65. rocznicy urodzin kieruję do Księdza Profesora słowa serdecznych 
życzeń, gratulacji i uznania za pełnienie wszelkich dotychczasowych funkcji 
i urzędów, zarówno na rzecz diecezji tarnowskiej, jak i  lokalnego środowi-
ska naukowego. Szczególną wdzięczność wobec Księdza Profesora wyrażam 
za krzewienie tradycji patrystycznej, która pozwala nam oddychać duchowo-
ścią i  teologiczną refleksją pierwszych pokoleń chrześcijan, zwłaszcza tych 
spośród nich, których później nazwano „ojcami Kościoła”. Na każdym etapie 
swych dziejów Kościół potrzebuje czerpać z  tradycji „ojców”, gdyż to właśnie 
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„od nich poprzez Ewangelię Kościół otrzymał życie”, oni też „potęgą swej wiary, 
wzniosłością i bogactwem nauki wnieśli weń nowe siły i sprawili, że się wspa-
niale rozwijał” (Jan Paweł II, Ecclesiae Patres, 1). Ojcowie Kościoła to prawdziwi 
viri ecclesiastici, czyli ci, którzy zupełnie poświęcili się Kościołowi, działając 
na jego rzecz, będąc jego rzecznikami, nauczycielami wiary i wiernymi świad-
kami Tradycji.

Księdzu Profesorowi Antoniemu gorąco życzę, by swoją rozległą wiedzę 
i rozmiłowanie w tradycji patrystycznej owocnie przelewał na swoich stu-
dentów, pomagając im stawać się na wzór ojców Kościoła prawdziwymi viri 
ecclesiastici. Życzę Księdzu Profesorowi również wielu kolejnych twórczo 
przeżywanych lat oraz godnych kontynuatorów naukowego warsztatu, tak, 
by dobre tradycje związane z uprawianiem patrologii w Tarnowie miały swoje 
dalsze przedłużenie. Życzę wielu powodów do przeżywania radości, satysfakcji 
i poczucia spełnienia. Nich w tym wszystkim Pan Bóg hojnie błogosławi.

Ad multos annos!
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Tarnów, 13 września 2018 roku, w liturgiczne wspomnienie  
św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła


