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Kościół respektuje miary czasu: godziny, dni, lata, stulecia;
pod tym względem idzie on krok w krok z każdym człowiekiem
(Jan Paweł II, Tertio Millennio Adveniente, 16)

N

a początku Bóg nakazał świętować tylko „goły” jubileusz, to znaczy
pięćdziesięciolecie. Potem człowiek wymyślił dodatkowe miary czasu i dał im specyficzne nazwy: od rocznicy (wystarczy wspomnieć tylko
niektóre) papierowej, przez drewnianą, cynową, srebrną, perłową aż do
brylantowej. A do klasycznego jubileuszu dodano przymiotnik dookreślający „złoty”. I w ten sposób każdy „nawrót czasu” jest dobry, aby zatrzymać się w drodze i trochę „poświętować”. Jakiż jednak jest megapowód
do świętowania, kiedy rocznica urodzin powraca po raz siedemdziesiąty
piąty (i przychodzi przystanek kojarzyć z brylantem), rocznica święceń kapłańskich po raz pięćdziesiąty (tu sypie się „złoty kurz”), a czas życia zakonnego mierzy się w „szmaragdach”. Taka właśnie kumulacja ma miejsce w życiu Ojca Profesora Stefana Koperka CR Roku Pańskiego 2013.
Na tę okoliczność już w wakacje 2010 ukonstytuowała się trzyosobowa
grupa inicjatywna (Kardaś, Mleczko, Wójtowicz), która przybrała prostą
nazwę „Samozwańczy Komitet Uczczenia Profesora” (w skrócie: SKUP)
i jako organizacja „pozarządowa” 1 lipca 2010 wystosowała do potencjalnych autorów takie oto pismo: „Drogi Ojcze, być może, nie wszyscy
wiedzą, że nasz dostojny Współbrat, o. prof. Stefan Koperek CR, w ostatnim czasie czczony był przez różne gremia naukowe i państwowe, krajowe i zagraniczne (żeby wymienić te najważniejsze: złoty krzyż zasługi,
bene merenti Polskiego Towarzystwa Teologicznego, bene merenti Papieskiej Akademii Teologicznej, srebrny medal zasługi Katolickiego Uniwersytetu w Różemberoku, księga pamiątkowa „Introibo ad altare Dei”, księga z wyborem prac „Hymn Chwały”). Jako jego współbracia nie chcemy
dopuścić się grzechu zaniedbania, dlatego – jako SKUP – zwracamy się
do Czcigodnego Ojca o włączenie się w tę spontaniczną akcję uczczenia Profesora Księgą Pamiątkową (pisaną piórem zmartwychwstańczym)
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z racji jego nadchodzących 75-tych urodzin. Księga będzie zatytułowana
„In Christo Redivivo”. Planujemy uroczystą prezentację tej książki i wręczenie jej Jubilatowi w stosownym czasie”. Prosiliśmy wówczas o jakiś artykuł, względnie o wspomnienie.
Zaskakująco wielu współbraci z różnych pokoleń (najstarszy autor –
rocznik 1919; najmłodszy – rocznik 1986) zareagowało na nasz apel.
Pierwsza fala odpowiedzi przyszła niebawem po rozesłaniu zaproszeń, ale
na drugi rzut trzeba było czekać i bez monitów, próśb i gróźb się nie obeszło. Ale tak jest zawsze przy „zbiorówkach”. I oto mamy owoc tego wspólnego wysiłku: jest artykuł o życiu i dziełach Jubilata (również w „obrazkach”); są gratulacje i podziękowania naszych „oficjałów”; nie brakuje też
osobistych wspomnień; resztę nadesłanego materiału (14 dłuższych czy
krótszych przedłożeń) upchano w dwa działy: różności zmartwychwstańcze (7) oraz kwestyjki i dysputy (7). Niektóre mają walor wysoce naukowy, co sygnalizują streszczenia i słowa-klucze; wszystkie przy tym dobrze
się czyta i śmiało polecam ich lekturę jako niezwykłą przygodę.
Księgi Pamiątkowe „montuje się” ku pamięci i dla uczczenia. Tak samo
jest i z naszą Księgą przygotowaną i poświęconą dla Ojca Profesora Stefana Koperka przez jego współbraci, przyjaciół i uczniów. Na dzisiejszym
rynku wydawniczym ksiąg pamiątkowych ci dostatek; jest to z pewnością znak szacunku i uznania dla tych, którym są one dedykowane. Jednak
niniejszą księgą, która już tytułem (In Christo Redivivo) zdradza klimaty
zmartwychwstańcze, składamy hołd Osobie szczególnej. Ojciec Stefan
jest bowiem zmartwychwstańcem, który swe talenty, siły i tytuły wykorzystuje przede wszystkim ku pomocy bliźniemu, którego Pan stawia na jego
drodze. A jego najbliższymi bliźnimi – z natury rzeczy – jesteśmy my: jego współbracia zmartwychwstańcy, którym niejednokrotnie okazywał wiele serdeczności i pomocy. Właśnie tą publikacją – jak pisze o. Prowincjał –
chcemy mu zarówno podziękować, jak i przynieść najlepsze życzenia.
Ojcze Profesorze! Dziękując za wszelkie dobro, jakie stało się owocem
Twej kapłańskiej i dydaktyczno-naukowej posługi, życzymy Ci serdecznie, aby Chrystus Zmartwychwstały nadal wspierał Cię swą łaską i pozwolił jeszcze długie lata cieszyć się dobrym zdrowiem oraz gorliwie i z niesłabnącą pasją pracować dla chwały Boga i uświęcenia ludzi.
Drogi i Dostojny Jubilacie! Ad multos faustosque annos!
w imieniu SKUPu

Kazimierz Wójtowicz CR
Kraków, 16 września 2013 roku
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ie jest łatwo napisać curriculum vitae każdego człowieka, ponieważ nie jest łatwo zapanować nad czasem, choć niektórym wydaje się to proste: podać daty, miejsca, dorobek i wskazać ewentualne
zamierzenia na przyszłość. Najtrudniej jest jednak pisać o osobowości człowieka, o jego charakterze, o jego wierze i duszy. Tym bardziej
trudno, jeśli trzeba to uczynić w stosunku do osoby wybitnej, szanowanej, cenionej, a przede wszystkim dobrej. Do takich osób należy
niewątpliwie ks. prof. zw. dr hab. Stefan Koperek, który jest jednym
z najwybitniejszych współczesnych zmartwychwstańców. W tym roku
obchodzi 75 rok życia i Złoty Jubileusz kapłaństwa. Jest drugim w historii Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców kapłanem, który otrzymał nominację na profesora zwyczajnego. Pierwszym był wybitny filozof, postać krakowskiego świata kultury i nauki, ks. prof. Stefan
Pawlicki, żyjacy na przełonie XIX i XX wieku (1839-1916), dwukrotny
dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego
rektor, członek wielu akademii i towarzystw naukowych w całej Europie, przyjaciel Leona XIII, wielu dostojników Kościoła, ludzi nauki
i kultury, jak chociażby Henryka Sienkiewicza czy Jana Matejki. Pozostawił po sobie ogromną bibliotekę (ponad 10 tysięcy woluminów)
i niezwykły dorobek naukowy, spośród którego 180 prac ogłoszono
drukiem. Był człowiekiem, którego określano mianem niepospolitego!

