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WKŁAD ŚRODOWISKA OPOLSKIEGO 
W BADANIA NAD ANTYKIEM CHRZEŚCIJAŃSKIM

W obecnym, tj. 1999 roku, opolskie środowisko teologiczne obchodzi dwie 
rocznice związane z dwiema instytucjami: pierwsza to 50-iecie istnienia Wy
ższego Seminarium Duchownego (1949-1999), a druga -  5-lecie działainości 
Wydziału Teoiogicznego (1994-1999) na Uniwersytecie Opolskim. Należy za
znaczyć, że Wydział Teologiczny został utworzony w Opolu z Filii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego dużo wcześniej, bo już w 1984 r. i działał do 
1994 roku. Jest więc szczególna okazja, by nie tylko na szczeblu lokalnym, 
ale i ogólnopolskim dokonać podsumowania osiągnięć naukowo-dydaktycz
nych, także z zakresu antyku chrześcijańskiego. Wyższe Seminarium Duchow
ne i Wydział Teologiczny (przedtem Filia KUL) są wprawdzie instytucjami 
posiadającymi odrębne statuty', to jednak od 5 lat, czyli od powstania Wydzia
łu Teologicznego na uniwersytecie, łączy je wspólna kadra wykładowców, 
którzy niezależnie od swoich zainteresowań publikowali również prace z za
kresu antyku chrześcijańskiego i w ten sposób przyczyniali się także do rozwoju 
dorobku naukowego polskiej patrologii.

Zgodnie z przyjętym w Polsce stMćhorMfw dla seminariów duchownych, 
wśród przedmiotów wykładanych w trakcie sześcioletnich studiów znajduje się 
także patrologia. W opolskim seminarium, z powodu bardzo nielicznej kadry 
profesorskiej, zwłaszcza w początkowym okresie jego istnienia, patrologia była 
wykładana przez znanych i cenionych profesorów różnych dyscyplin teologicz
nych. Jej wykładowcami byli: ks. prof. dr Szczepan Szydelski (apologetyk, 1949- 
1958), ks. prof. dr Edward Gola (dogmatyk, 1958-1961), ks. dr Alfons Nossol 
(dogmatyk, 1961-1963), ks. prof. dr Edward Gola (dogmatyk, 1963-65), ks. dr 
Alfons Nossol (dogmatyk, 1965-1967), ks. prof. dr Edward Gola (dogmatyk, 
1967-1973), ks. mgr-lic. Krzysztof Staniecki (dogmatyk, 1973-1978), ks. dr Kazi
mierz Dola (historyk Kościoła, 1978-1984), ks. mgr-lic. (od 1987 dr) Krzysztof 
Staniecki (1984-1993) i ks. dr Norbert Widok (patrolog, 1993-). Jak wynika

* Odnośnie szczegółowych informacji zob. „Rocznik Informacyjny Wydziału Teołogicznego 
Uniwersytetu Opolskiego" 1-2(1994-1996) 23-70 (Stan prawny).
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z powyższego wyszczególnienia, ponad 40 łat wykładowcami patrołogii byii 
profesorowie o różnych specjałnościach. Stąd też nie należy oczekiwać, by 
w tym czasie badania nad starożytnością chrześcijańską prezentowały się bardzo 
pokaźnie, należy raczej mówić o przekazie wiedzy patrystycznej w ramach dzia
łalności dydaktycznej i sporadycznym publikowaniu prac zawierających omó
wienia zagadnień z antyku chrześcijańskiego, z wyżej wymienionych względów.

Na niwie zainteresowań patrystycznych w środowisku opolskim wyróżnił 
się, nieżyjący już ( 1992 r.) ks. dr Albert Warkotsch [= Warkocz], który zwol
niony w 1963 r. z obowiązków wykładowcy historii filozofii przez bpa opol
skiego Franciszka Jopa, zajął się pracą tłumaczeniową. Jej owocem jest prze
kład wybranych dzieł Maksyma Wyznawcy pt. Dziefa (Anto/ogia życia wew
nętrznego, Diaiog o życiu wewnętrznym, Księga mdości, Księga oświeconych, 
Wykfad Modiitwy Fańskie/, List o mifo.ści)2, poprzedzony bardzo obszernym 
Wprowadzeniem tłumacza (s. 5-72), gdzie opisuje przede wszystkim poglądy 
filozoficzne Maksyma. Ponadto ks. A. Warkocz, mieszkając przez pewien 
okres czasu w Niemczech, opublikował książkę, przedstawiającą stosunek Oj
ców Kościoła do filozofii starożytnej pt. Antike Phiic.sophie im Łirteii der Kir- 
chenpateA Natomiast duchowe bogactwo liturgń wschodniej, sięgającej czasów 
wczesnochrześcijańskich, ukazał wykładowca egzegezy Nowego Testamentu 
ks. prof. dr hab. Janusz Czerski w książce pt. Koska /iturgia św. Jana Chryzos
toma. Wprowadzenie /iturgiczno-hih/i/ne do /iturgii eucharystyczne/ Kościofa 
Wschodniego .

W omawianym okresie zostało również opublikowanych przez wykładow
ców różnych dyscyplin teologicznych kilkanaście artykułów o tematyce patrys
tycznej. W większości są to artykuły profesorów, którzy jednak nie wykładali 
patrologii. I tak: ks. prof. dr hab. Wacław Schenk (1982), będąc historykiem 
liturgii, pozostawił aż sześć artykułów, dotyczących w całości lub w części za
gadnień liturgicznych w starożytności: Kok hturgiczny (w starożytności chrześ- 
ct/ańskie/)^, f/dziaf /udu w o/ierze Mszy św. Zarys historyczny", Pokuta sakra- 
mentaina osóh duchownych. Pierwsze wieki chrześcijaństwa?, Ku/t świętych 
w starożytności chrześcijańskie/ do 7V wieku , Wp/yw ruchu pie/grzymkowego 
na iiturgię rzymską do V777 wieku , Zarys historyczny rozwoju Liturgii Go- 
dzin^°. Artykuł o tematyce liturgicznej opublikował także ks. dr Hubert Do-

2 Poznań b.r. [1980].
Paderborn 1973.

** Opole 1998, ss. 160, Opolska Biblioteka Teologiczna 28.
s Wprowadzenie do liturgii, red. F. Blachnicki, Poznań 1967,432-466.
6 Tamże, 207-238.

RBL 29(1976) 82-85.
a W kierunku c/trze^ci/ańskie/ kultury, red. B. Bejze, Warszawa 1978, 311-328. 
9 RTK 26(1979), z. 4,129-135.

AK 75(1983), 1 .100, 349-357.
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biosz: Wspóbiofowy charahłer sahramenłM po/cuły w rozwoju historycznym**. 
Problematykę z teologii fundamentalnej, związaną z patrologią, podjął ks. dr 
Edward Kopeć, który w okresie swej pracy dydaktycznej w WSD w Nysie 
w latach 1951-1956 opublikował artykuł Rogłgó apoiogefów chrześctjahshtch 
na poznanie Rega , a także jego uczeń ks. dr hab. Tadeusz Dola w artykułach: 
Zbawienie ja/co Róża pedagogia w C/irysftMie^ i Wciefenie jako wydarzenie 
zbawcze***. Temat związany z tajemnicą stworzenia opracował ks. dr hab. Piotr 
Jaskóła w artykule: Kierunki rozwoju .sfaroci!rze.!ci/ań,s'kiejprofoiogii* *$. Tema
tykę katechetyczną u św. Augustyna omówił ks. dr Radosław Chałupniak 
w artykule: „De catec/iizandis ruthbus" św. Augustyna a współczesna kateche
za szkoina , zaś ks. dr hab. Józef Urban przedstawił szeroko rozumiany dialog 
religijny w okresie patrystycznym w artykule: Ojcowie Kościoła o nrożłiwości 
diaioga z innymi reiigiami*?. Natomiast spośród wykładowców patrologii prob
lematyką wczesnochrześcijańską zajmował się ks. dr K. Staniecki, który jest 
autorem kilku artykułów: O źródeł ferminoiogii frymfarnej*8, O człowieku^, 
Dach owiały w starożytnym świadectwie Razyiego Wieikiego i nowożytnym 
5ergiasza Rułgahowa^**.

Ostatni z wyżej wymienionych wykładowców WSD ukończył specjalistycz
ne studia w zakresie patrologii na Wydziale Teologicznym KUL, w Katedrze 
Patrologii. Stało się to możliwe dopiero, gdy stanowisko kierownika tej katedry 
objął w 1984 r. ks. dr hab. Franciszek Drączkowski, co dla patrologii polskiej 
było momentem przełomowym. Trzeba bowiem dodać, że działalność tej ka
tedry na przestrzeni lat nie wykazywała się stabilnością z tego m.in. powodu, że 
przez długi okres czasu nie posiadała samodzielnego pracownika^*. Troska

"  „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego" 6(1978) 183-196.
'2 RTK 4(1957) z. 2, 97-123.

„Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego" 17(1997) 19-29.
„Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego" 18(1998) 159-170.

*5 „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego" 16(1996) 45-60.
'6 Człowiek i Kościół w dziejach. Ksigga pamiątkowa dedykowana Księdza Profesorowi 

Kazimierzowi Doii z okazji 65. rocznicy urodzin (Opolska Biblioteka Teologiczna 34), red. 
J. Kopiec -  N. Widok, Opole 1999, 371-378. '

Tamże, 399-411.
'8 Veritati ei coritoii. W służbie teoiogii i pojednania. Prace dedykowane ksigdzu biskupowi 

Alfonsowi błossołowi z okazji szesćdziesujfej rocznicy urodzin i pigtnastoiecia świgeeń ńiskapick, 
red. P. Jaskóła, Opole 1992, 91-96.

* ' Patio et reveiafio. Z  rejłeksji fiiozojiczno-teoiogicznych. Ksigga pamiątkowa dedykowana 
Ksigdza Profesorowi Józefowi TJerbutowi z okazji 65. rocznicy urodzin (Opolska Biblioteka 
Teologiczna 30), red. J. Cichoń, Opole 1998, 323-325.

2° Człowiek i Kościół w dziejach, dz. cyt., 389-398.
' Szczegółowego przedstawienia historii działalności Katedry Patroiogii na KUL dokonał 

F. Drączkowski, Katedra Patrołogii w Katołickim Uniwersytecie Lubelskim -  rys historyczny, w: 
Tysiąc imion Chrystusa. Seminarium Patrystyczne KUL 7985-7995, red. J. Pałucki, Lubłin 1994, 
9-15.
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ks. F. Drączkowskiego o naukową prężność katedry sprawiła, że po 1984 r., pod 
jego kierunkiem, tytuł doktora teołogii w zakresie patrołogii uzyskało 9 dok
torantów. Jednym z nich jest ks. Norbert Widok, który po uzyskaniu stopnia 
doktora w 1991 r. na podstawie pracy pt. -Akowrodacja /Misyjna w feortt i prak
tyce K/e/nenstt 24/ckMMdry/yk/cgo^, odbył studia specjałistyczne w Rzymie 
w łatach 1992-1993, uzyskując licencjat na Wydziale Literatury Chrześcijań
skiej i Klasycznej przy Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim. Od październi
ka 1993 r. w WSD przejął wykłady z patrologii, które prowadzi do chwili 
obecnej.

Bardzo ważną datą dla opolskiego środowiska teologicznego był rok 1994, 
w którym powstał Uniwersytet Opolski, a przy nim -  Wydział Teologiczny z 13 
katedrami. Jedną z nich jest Katedra Historii Kościoła i Patrologii, w której 
oprócz historyków (ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola, bp dr hab. Jan Kopiec, ks. 
dr Franciszek Wolnik, ks. mgr-lic. Rudolf Nieszwiec) zatrudniony w 1994 r. 
został na stanowisku adiunkta ks. dr Norbert Widok , a w 1997 r. ks. mgr-lic. 
Brunon Zgraja na stanowisku asystenta.

Ks. Norbert Widok poza opublikowaniem rozprawy doktorskiej jest także 
redaktorem dwóch prac zbiorowych: fer/hMe/n dawderaf ani/na. Stadia pafryś- 
fyczMC z okazji 770 rocznicy aro<7zi/! 7?erf/to/<7a A/tanera (7885-7964)^ i Orbis 
0Mfi<?MMS. STadia j/ioiogicznc i p a try s ty cz n i oraz współredaktorem Księgi 
pamiątkowej: Człowiek i Tfosciói w <7zte/ac/t. Księga pa/nigtkowa dedykowana 
Tćsigdza Projesorowi Kazimierzowi Dcii z okazji 60. rocznicy Mrotżztn^; po
nadto opublikował 20 artykułów o tematyce patrystycznej^ i kilka przekła-

22 Opublikowana: Opołe 1992, ss. 161.
22 Opołe 1995, Opołska Biblioteka Teologiczna 6, ss. 234.
2" Opołe 1998, ss. 107.
22 Red. J. Kopiec -  N. Widok, Opołe 1999, Opołska Bibłioteka Teołogiczna 34, ss. 637.
2° Prohiem aRo/noJncji w katechezie wcze^nochrze^ci/ań^kie; (Klemens ztieksandryjski).

Przegląd bibliografii, VoxP 10(1990) z. 18, 65-73; Ceie ekiektyzom Klemensa Aleksandryjskiego, 
VoxP 11-12(1991-1992) z. 20-23, 361-374; Koncepcja eklektyzmu Klemensa Aleksandryjskiego, 
„Studia Teołogiczno-Historyczne Śłąska Opołskiego" 14(1993) 25-37; gttas signtjtcationes in Gre- 
gorii Mtzianzeni orationibus vox „oasia" haheat, „Latinitas" 42(1994) 234-242; Życie i dziaia/naść 
Berthoida zł/tanera (7885-7964), w: feritatem desiderat anima, dz. cyt., 11-23; Vocis „oasia" signi- 
jteationes in Gregora iVazianzeni orationibus, w: feritatem desiderat anima, dz. cyt., 189-234; 
7nkaitaracja w świetle najnowszych pnhiikacji. Terminologia i pryncypia, „Studia Teołogiczno- 
Historyczne Śłąska Opołskiego" 15(1995) 85-109; Akomodacja termina „trias" -  od Teoria 
z Antiochii do Grzegorza z !Vnzjnnzu, RH 44(1996) z. 3, 185-201; Miłość fundamentem życia 
moralnego w „Liście do Diogneta", Ad iihertatem in yeritate. Księga pamiątkowa dedykowana 
Księdza Projesorowi Aiojzema Marcolowi w 65. rocznic? arodzin i 55-iecie pracy naukowej 
(Opołska Bibłioteka Teołogiczna 10), red. P. Morciniec, Opołe 1996, 197-210; Obecność Ojców 
Kościota w „Katechizmie Kościota Katolickiego", „Studia Teołogiczno-Historyczne Śłąska Opoł
skiego" 16(1996) 91-101; Akomodacja ewangelizacyjna w „Liście do Diogneta", „Studia Teołogicz
no-Historyczne Śłąska Opołskiego" 17(1997) 31-37; 7gnucy Antiocheński o Lacharystii, w: Ineffo- 
biie /.acharrsfiae donam. księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Alfonsowi Aossc-
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dów27. Na Wydziale Teologicznym prowadzi seminarium naukowe z patrologii, 
będąc promotorem następujących prac magisterskich:

-  Andrzej Demitrów, OrygeMasown Interpretacja Pisma świętego w ro- 
zatmemM Henrt ile Lttbac, Opole 1997;

-  Krystian Hajduk, Modhtwa chrześcjjahsha w Mj?ctM Terttdtana i Ory- 
geneya na podstawie komentarza do „Ojcze nasz". Atidtamporównawcze, 
Opole 1997;

-  Piotr Glinka, Człowiek obrazem Trójcy ^wl?tej na podstawie „De 
Trinitate" św. Augustyna, Opole 1998;

-  Mańan Kluczny, Sakrament pokuty w nauczaniu św. Ambrożego na 
podstawie „De poenitentia", Opole 1998;

-  Grzegorz Dobosz, Miłość jako zasada życia monastycznego według 
„Reguł" św. Bazylego Wielkiego, Opole 1999;

-  Tadeusz Jaśkiewicz, Pokuta w nauczaniu Tertuiiana, Opole 1999;
-  Irena Kunas, Troska pasterska św. Cypriana o praktyk? wiary chrześ

cijan w świetle jego „Listów", Opole 1999;
-  Mariusz Zwarycz, Recepcja „Ltyk" Arystotelesa w „Aromatach" Kle

mensa Aleksandryjskiego, Opole 1999.

Zanim zaczęło funkcjonować seminarium patrystyczne, prace magisterskie 
dotyczące zagadnień antyku chrześcijańskiego pisano na innych seminariach 
naukowych. Oto ich szczegółowy wykaz:
1) Seminarium z Historii Kościoła (promotor: ks. prof. dr hab. Kazimierz

Dola):
-  Piotr Snigórski, Religijność czasów Grzegorza Wielkiego na podstawie 

jego listów i „Xsi?gi Reguły Pasterskiej", Lublin 1984;

łowi Wielkiemu /taHcterzoM,! Wydziału Teologicznego t/nlwersyfelM Opolskiego z okazji 65. rocz
nicy urodzin oraz 26-IecIa święceń tńskuplc/i (Opolska Biblioteka Teologiczna 19), red. T. Dota, 
Opoie 1997,425-434; /nkuituration bel Klemens son A/esandrlen, w: „Studia Patristica", t. 31, (red. 
E.A. Livingston), Leuven 1997, 559-568; Teksty patrystyczne w inkunnÓMtnc/i zbiordw biblioteki 
Wyższego Sentinariutn Duchownego w Nysie, w: Tradycje kultury antycznej na Śięsku, red. 
J. Rostropowicz, Opole 1997,283-288; Ignacy z Antiochii -  pisarz judecchrześci/ański, w: „Studia 
Antiquitatis Christianae", t. 13, Warszawa 1998, 50-59; Postawa Grzegorza z IVazJanzu wobec 
kultury, w: Ojcowie Kościoła wobec JiiozoJu i kultury klasycznej, red. F. Drączkowski -  J. Pałucki 
-  M. Szram, Lubiin 1998,137-148; Semantyka terminu „Jisis" w literaturze przedchrześcijańskiej. 
Zarys zagadnienia, w: Orbis anl;t/uu.s. dz. cyt., 13-20; Przymioty Boga w „ .Wowach teologicznych" 
Grzegorza z iYazJanzu, w: Człowiek i Kościdi w dziejach, dz. cyt., 419-424; /miona i tytuły Boga 
w „Mowach teologicznych" Grzegorza z Nazjanzu (w druku); Grzegorz z IYazJanzu o Bożym 
Narodzeniu. Aspekty liturgiczne i chrystologiczne „Mowy 38" (w druku).

Mowa pochwalna Bazylego z Seieucji ku czci św. Szczepana (przekład, wstęp i komentarz), 
VoxP 9(1989) z. 17, 823-836; Męczeństwo świętego Por/iriusza mima (przekład, wstęp i komen
tarz), VoxP 10(1990) z. 19, 885-891; „Mowa V ' Euzebiusza z Aleksandrii (przekład, wstęp 
i komentarz) -  w druku.

VOX PATRUM 19 (1999), t. 36-37 -  8
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-  Krzysztof Śmigiera, Życie fwon<Mfycxne, jego pocz<?f&i, rozwój i ideały 
w świetle „HEtorii Kościoła " Sokratesa 5c/ło/asfyi&i i Hermiasza Sozomena, 
Wrocław 1986;

Józef Kaniut, Życie ÓMcAowieóslwa w /V  wieku w oparciu o „Obo- 
wi^zki ÓMc/łowuycił" św. Ztwórożego, Wrocław 1988;

-  Krzysztof Dudziński, Obecność Kościoła w życia paóiicznyw na 
przysiadzie „Obowiązków dac/łownych" św. Aoiórożego, Wrocław 1994 
(praca licencjacka, Opołe 1997);

-  Rudolf Knopp, Dobroczynność w nauczania i działalności papieża 
Grzegorza Wielkiego, Opołe 1995;

-  Brygida Domowicz, Kobiety chrześcijańskie w „Historii kościelnej" 
Euzebiusza z Cezarei Palestyńskiej, Opołe 1999;

-  Małgorzata Nokieł, świadectwa Ojców zl^ykańskich o Eucharystii 
i sposobie jej sprawowania w okresie prześladowań Kościoła w Imperium 
Rzymskim, Opołe 1999;

2) Seminarium z bibłistyki (promotor: ks. prof. dr hab. Janusz Czerski):
-  Marian Obruśnik, interpretacja „ Modlitwy Pańskiej" w homiliach św. 

Grzegorza z Hyssy. Studium z zakresu historii egzegezy, Opołe 1995;
3) Seminarium z teołogii fundamentalnej (promotor: ks. dr hab. Tadeusz 

Doia):
-  Andrzej Grondowski, Pasterski wymiar posługi kapłańskiej według 

„Dialogu o kapłaństwie" dana Chryzostoma, Opołe 1996;

Drugim pracownikiem naukowym zatrudnionym w Katedrze Historii Koś
cioła i Patrologii jest ks. mgr-lic. Brunon Zgraja, który w latach 1991-1997 
studiował patrologię również na Wydziale Teologicznym KUL, gdzie w 1995 r. 
uzyskał licencjat. Obecnie w Katedrze Patrologii KUL, pod kierunkiem ks. dr 
hab. Jerzego Pałuckiego, finalizuje rozprawę doktorską pt. ,^4rete" w pismach 
Klemensa Aleksandryjskiego.

Trzeba też zaznaczyć, że zainteresowania literaturą wczesnochrześcijańską 
w opolskim środowisku wykraczają poza Wydział Teologiczny; mianowicie dr 
Gabriela Wcisło, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, od 
kilku lat swoje badania koncentruje na twórczości Salwiana z Marsylii, których 
owocem są następujące artykuły: -Salwian z Marsylii -  sylwetka twórcy w świetle 
jego dziel a zwłaszcza listów , Pogańskie wzory chrześcijanina Salwiana 
z Marsylii^, Grecka myśl jtiozojiczna w utworach Salwiana z Marsylii (w 
druku).

W kontekście działalności dydaktycznej Wydziału Teologicznego UO na
leży jeszcze wspomnieć o chwalebnej inicjatywie wykładowców dogmatyki.

nad Aratfarg antyczng, red. J. Rostropowicz. Opołe 1997.121-130. 
29 CztowteA; 1 gosciót w dztejacA, dz. cyt., 413-418.
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którzy w ramach ćwiczeń dydaktycznych gruntownie analizują odpowiednio 
dobrane do wykładanego przedmiotu dzieła Ojców Kościoła. Ks. dr hab. Sta
nisław Rabiej na ćwiczeniach z trynitołogii w roku akademickim 1997/98 pro
wadził tekturę L/sfów do Serap/ona Atanazego Wieikiego, a w roku akademic
kim 1998/99 -  O DacAa Bazylego Wielkiego; natomiast ks. dr Andrzej
Czaja, w ramach ćwiczeń z ekłezjołogii w roku akademickim 1998/99, w pod
obny sposób zapoznawał studentów z Pasterzem Hermasa. Zainteresowanie to 
nałeży z pewnością tłumaczyć coraz łatwiejszym dostępem do pisarzy wczesno
chrześcijańskich, których dzieła są coraz liczniej tłumaczone na język połski, 
a także wzrostem świadomości wśród wykładowców teołogii o ważności dzie
dzictwa epoki patrystycznej, jak również wzmożonym zainteresowaniem lite- 
raturą patrystyczną studentów.

Opołskie środowisko naukowe było współorganizatorem dwóch sympoz
jów: Sekcji Patrystycznej w 1989 r. w Nysie i Sekcji Fiłołogicznej w 1998 r. 
w Opołu i Kamieniu Śląskim. Katedra Historii Kościoła i Patrologii, mimo 
niełicznej kadry naukowej, jest systematycznie reprezentowana na sympoz
jach krajowych i zagranicznych. Ponadto współpracuje z nowo powstałym 
(1995 r.) przy Wydziałe Teologicznym czasopismem pt. „Przegląd Piśmiennic
twa Teołogicznego", w którym zamieszczana jest bieżąca bibliografia literatury 
patrystycznej w Połsce.

Przedstawiona prezentacja wkładu środowiska opołskich naukowców 
w badania nad antykiem chrześcijańskim prowadzone w Polsce jest raczej 
skromna. Niemniej jednak po 1994 r. daje się zauważyć znaczne ożywienie 
w tej dziedzinie nauki. Dzieje się tak dłatego, że z chwiłą powstania Uniwersy
tetu Opolskiego pojawiły się również przed Katedrą Historii Kościoła i Patro- 
łogii nowe możłiwości, pozwalające na realizowanie wielu cennych inicjatyw 
związanych z tą dziedziną wiedzy: organizowanie sympozjów, większa możli
wość publikowania, prowadzenie badań własnych i statutowych, współpraca 
Wydziału Teologicznego z zagranicą.

OPERA OPPOLIENSIS AMBITUS INDUCTA IN ANTIOUITATEM 
CHRISTIANAM D1SCEPTANDAM

(Argumentum)

In ambitu Oppoliensi antiquae litterae christianae in patrologiae praelectionibus 
in Seminario Maiore (annibus 1949-1999) et in Facultate Theologica Universitatis 
Oppoliensis (annibus 1994-1999) expromtae sunt. Illo tempore non scripta sunt 
multa opera, quae ad res litterarum christianarum attinent, quia patrologia a pro-
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fessoribus variorum partium theologiae edocebatur. Oui tamen paucas scńpserunt 
dissertationes et tres libros. Tum demum ab anno 1993 exsistat in Seminańo Maiore 
(ab anno 1994 in Facuitate Theoiogica) professor in patrologia peritus et alter 
quoque ab anno 1997. Ouamobrem ambitus Oppoliensis vehementius versatur in 
antiquis litteris christianis disceptandis et de his varia scńpta foras dat.




