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Lata istnienia naszej seminaryjnej uczelni rzucająna cały region jasny promień 
m ądrości, zaczerpnięty z Ewangelii, z nauki K ościoła i z dośw iadczenia 
świętokrzyskiego ludu. Seminarium Duchowne przez 275 lat wrastało w ziemię 
świętokrzyską, służyło tej ziemi, przynosiło Chrystusowy siew i kształtowało 
styl życia społecznego przepojonego Jezusowymi zasadami. Do Seminarium mógł 
wrócić każdy kapłan, by spotkać wychowawców, teologów, życzliwych ojców 
duchownych. Tu mógł nabyć teologiczne specjalistyczne książki, by nieść światło 
Ewangelii do szkół i do powierzonych pasterskiej pieczy parafian.

Dziś Seminarium Duchowne, w roku swego jubileuszu 275 lat pracy, oddaje 
do rąk zainteresowanych kapłanów i osób świeckich pierwszy tom ״Kieleckich 
Studiów Teologicznych” . Stanowić one będą uzupełnienie dotychczasowych 
specjalistycznych serii teologicznych wydawanych w diecezji. Zwiększył się 
bowiem potencjał naukowy naszej teologicznej uczelni. Szeregi wykładowców 
zasiliły nowe tytuły profesorskie, nowe habilitacje, nowe doktoraty z różnych 
specjalizacji. Liczne seminaria naukowe i dyplomy magisterskie, realizowane także 
na Świętokrzyskim Instytucie Teologicznym afiliowanym do Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, są owocem badań prowadzonych przez kieleckie 
teologiczne środowisko naukowe. Nowa seria wydawnicza staje otworem dla myśli 
teologicznej zrodzonej pod Bożym tchnieniem na świętokrzyskiej niwie. Z radością 
i z zadowoleniem witam inicjatywę kieleckiego środowiska teologicznego.

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności początki tego dzieła związane zostały 
z jubileuszem  pięćdziesięciu lat pracy kapłańskiej Księdza Infułata Prof. 
Dr habilitowanego Józefa Kudasiewicza. Składamy dar wdzięczności i owoc 
m odlitw y w ielk iem u b ib liście , teologow i, ojcu duchow nem u kapłanów  
studiujących na KUL-u, poszukiwanem u konferencjoniście pracowników 
naukowych środowiska lubelskiego, mistrzowi ćwiczeń rekolekcyjnych dla 
kapłanów i sióstr zakonnych. Nadto przynosimy widzialny dar w postaci tego oto 
numeru rozpoczynającego serię teologicznych analiz i prób. Wszyscy życzliwi 
chcieli być przy Tobie obecni, Księże Profesorze, dlatego aż dwa tomy. Proszę 
przyjąć ten kwiat, który jest owocem także Twojej orki na Bożej niwie kieleckiego 
Seminarium. Proszę przyjąć wyrazy wdzięczności od swoich uczniów i przyjaciół.
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