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Od Redakcji

Życzliwa pamięć o przełożonych jest nie tylko zalecana przez Biblię (por. 
Hbr 13, 7), ale ma w sobie coś z postawy najbardziej ludzkiej i naturalnej. 
Każdy, kto zna Dostojnego Jubilata, podejmuje wysiłek, aby podkreślić jego 
osobę i docenić nie tylko wysiłek naukowy, lecz także ludzkie oblicze. Stąd 
wiele publikacji, które pojawiają się w 2016 roku na rynku wydawniczym 
i  są dedykowane Księdzu Profesorowi Michałowi Hellerowi. Nie sposób 
zatem nie uczcić, poprzez ten zeszyt „Tarnowskich Studiów Teologicznych”, 
kolejnej okrągłej rocznicy urodzin wybitnego naukowca i kapłana, który był 
i nadal jest związany z diecezją tarnowską oraz z Wydziałem Teologicznym 
w  Tarnowie. Kiedy ks. Michał Heller jako kleryk przechadzał się po  ko-
rytarzach budynku przy ul. Piłsudskiego 6 w Tarnowie; kiedy tu zasiadał 
w ławach wykładowych i zdobywał wiedzę, wykształcenie i formację w Tar-
nowskim Seminarium Duchownym, pewno nie przypuszczał, że  kiedyś, 
po  wielu latach, w  roku 1991 zostanie rektorem Instytutu Teologicznego 
w Tarnowie, a potem jego pierwszym dziekanem, po transformacji na Wy-
dział Teologiczny w 2001 roku. Przez szereg lat zastępy przyszłych kapłanów 
miały zaszczyt słuchać wykładów wybitnego filozofa, fizyka, kosmologa 
i  teologa, doceniając nie tylko jasność umysłu, ale i  zdolność mówienia 
o  rzeczach najtrudniejszych językiem zrozumiałym dla wszystkich. Nie 
sposób wymienić tutaj wszystkich zasług i osiągnięć Dostojnego Jubilata, 
ale trzeba nadmienić, że  jednym z  ważnych obszarów zainteresowań ks. 
Michała Hellera jest poszukiwanie mostów pomiędzy nauką a wiarą, wyra-
żające się nie tylko w krytyce współczesnego ateizmu, lecz przede wszystkim 
w propozycjach, które mogą stać się antidotum dla współczesnego człowieka 
zafascynowanego bardziej rozumem i wynikami doświadczeń empirycznych.

To dlatego, kiedyś wdzięczni uczniowie i przyjaciele, a dziś wykładowcy 
Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie, pamiętając o swoim Profesorze 
i współbracie w kapłaństwie Chrystusowym, chcą uczcić ks. Michała Hellera, 
ofiarując mu kilka artykułów, owoc naukowych poszukiwań i zainteresowań. 
Tematyka poruszonych zagadnień jest różnorodna i nie ogranicza się tylko 
do zagadnień filozoficznych. Nie sposób nie wyróżnić dwóch pierwszych 
pozycji, które w sposób bezpośredni „oddają hołd” Jubilatowi, bowiem 
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za punkt wyjścia wzięły publikacje i poglądy ks. Michała Hellera. Jeden 
z autorów próbuje zarysować jego wkład w tworzenie współczesnej dziedzi-
ny naukowej nazywanej teologią nauki; drugi z kolei pochyla się nad tym, 
co stanowi jedno z głównych zadań prezbiterów i prezentuje nietuzinkowy, 
może nawet „hellerowski” sposób głoszenia słowa Bożego. W ten oto sposób, 
choć krótko, można zapoznać się z tymi dwoma wymiarami życia jedyne-
go polskiego laureata Nagrody Templetona. Trzy kolejne teksty związane 
są z różnymi dziedzinami filozofii, zaś następne poruszają aktualne tematy 
teologiczne i współczesny problem globalizacji.

Należy zaznaczyć, że cztery spośród artykułów są związane bezpośrednio 
z realizacją zadań statutowych Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie, 
który dba o ukazywanie studentom aktualnych problemów i wyzwań, przed 
jakimi staje dzisiaj Kościół. Są to poszerzone opracowania naukowe wy-
kładów wygłoszonych publicznie do kleryków i studentów świeckich, przy 
dwóch różnych okazjach. Trzy artykuły (autorstwa ks. Janusza Królikowskie-
go, ks. Artura Maliny i ks. Piotra Łabudy) koncentrują się wokół Biblii, bo-
wiem to zagadnienie zostało zaproponowane klerykom z okazji seminaryjne-
go odpustu ku czci św. Tomasza z Akwinu, obchodzonego 7 marca 2015 roku. 
Natomiast artykuł autorstwa ks. Stanisława Garnczarskiego jest świadectwem 
wykładu inaugurującego rok akademicki 2015–2016 (13 października 2015).

Wreszcie, uważny czytelnik zauważy, że pośród artykułów, na samym 
końcu zamieszczono tekst w języku włoskim. Wynika to z decyzji zespołu 
redakcyjnego, aby od bieżącego roku w czasopiśmie mogły być publikowane 
także teksty w innych językach, które w świecie nauki uchodzą za oficjalne 
(angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski i włoski).

Dwie ostatnie części czasopisma zwracają uwagę na aktualne wydarzenia 
naukowe Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie oraz próbują ocenić 
wybrane publikacje niezwiązane ze środowiskiem tarnowskim.

Ufamy, że niniejszy zeszyt „Tarnowskich Studiów Teologicznych”, w swojej 
zwyczajnej formie będzie najlepszą formą uczczenia wybitnego tarnow-
skiego kapłana i światowej sławy naukowca, który pomimo wielu osiągnięć, 
nagród i wyróżnień, prowadzi zwyczajne życie, nacechowane religijną i na-
ukową pokorą.

Ad multos annos, dostojny Jubilacie, Księże Profesorze Michale!

Byli i obecni wykładowcy  
Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie  

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie


