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Oto siedemnasty już tom naszych „Łódzkich Studiów Teologicznych” trafia w 
ręce Szanownych Czytelników. Tom szczególny: w tym roku bowiem poświęcamy 
go Biskupowi Adamowi Lepie – in honorem. Liczne mamy powody do szczególne-
go uhonorowania Księdza Biskupa. Przede wszystkim to on był inicjatorem, twórcą i 
pierwszym redaktorem naszych „Studiów”. Ich pierwszy numer ukazał się w 1992 
r., kiedy Ksiądz Biskup jako rektor naszego seminarium poddał myśl, aby naukowe 
środowisko wykładowców łódzkich uczelni teologicznych mogło mieć własne fo-
rum wypowiedzi na publikację prowadzonych badań. „Łódzkie Studia Teologiczne” 
stały się w ten sposób pierwszym pismem teologicznym w naszej diecezji. 

Powody, które skłaniają nas do dedykowania niniejszej księgi Księdzu Bi-
skupowi Adamowi Lepie, to również przypadające ważne okrągłe rocznice zwią-
zane z jego wszechstronną działalnością. 2 stycznia 2008 r. minęła 20. rocznica 
sakry biskupiej. W przyszłym roku przypada natomiast 40-lecie pracy naukowej, 
której początek związany był z publikacją w 1969 r. artykułów: pierwszy w śro-
dowisku ówczesnej ATK – poświęcony zależnościom między wychowaniem w 
rodzinie a przestępczością wśród młodzieży1, drugi w „Wiadomościach Diece-
zjalnych Łódzkich” – omawiający postawę katechety wobec audiowizji2. W ślad 
za nimi poszło opracowanie dla księży skryptu poświęconego katechizacji z wy-
korzystaniem mediów, w szczególności filmu. 

Ci, którzy interesują się działalnością Księdza Biskupa mogą zadawać sobie py-
tanie, co sprawiło, że po studiach z zakresu pedagogiki, uwieńczonych doktoratem3 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1974 r., jego zainteresowania i aktywność 
związane są tak wyraźnie z mass mediami. Otóż w 1965 r. ówczesny biskup łódzki 

 
 

1 Wychowanie w rodzinie a przestępczość młodzieży, w: Działalność naukowa Wydziału Teo-
logicznego, red. J. Nosowski, Warszawa 1969, s. 296–300. 

2 Katecheta wobec audiowizji, WDŁ, 1969, 2, s. 162–167. 
3 Praca doktorska poświęcona była opiniom rodziców i dzieci na temat metod wychowawczych. 
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Michał Klepacz mianował księdza Adama Lepę przewodniczącym Diecezjalnej Ko-
misji do Spraw Środków Społecznego Przekazu. Jako przewodniczący tej Komisji 
brał on udział w ogólnopolskich spotkaniach przedstawicieli poszczególnych diecezji 
organizowanych przez Episkopat. Była to wyjątkowa okazja do wejścia w problema-
tykę związaną ze światem mediów, w szczególności zaś z wyzwaniami, wobec któ-
rych musiał stawać Kościół, dostrzegając nie tylko pożytek, ale i zagrożenia związane 
z ich wykorzystaniem. Dzięki temu już w następnym roku po konsekracji biskupiej 
(1988 r.) mógł Ksiądz Biskup stanąć na czele Komisji Episkopatu Polski ds. Środków 
Społecznego Przekazu4 i w 1989 r. wejść w skład Europejskiego Komitetu Biskupów 
ds. Mediów Masowych (CEEM). Swoją działalność zaznaczył wówczas Ksiądz  
Biskup jako organizator międzynarodowych konferencji, które były dla episkopatu 
europejskiego platformą do spotkań ze środowiskiem krajów Bloku Wschodniego. 

Doświadczenie, z jakim obejmował Ksiądz Biskup powyższe funkcje, popar-
te było dodatkowo praktyką dydaktyczną poświęconą mass mediom. Jeszcze w 
roku akademickim 1974/75 wystąpił ksiądz Adam Lepa w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Łodzi z cyklem wykładów poświęconych mediom. Wydaje się, że 
dzięki temu właśnie nasze Seminarium jako pierwsze w Polsce (jeśli nie na świe-
cie) wprowadziło do programu dydaktycznego zagadnienia poświęcone mediom. 

Kolejna okrągła rocznica związana z Księdzem Biskupem to przypadające w 
tym roku 30-lecie jego zajęć dydaktycznych w naszym Seminarium. Na mocy decyzji 
biskupa Józefa Rozwadowskiego w 1978 r. ks. Adam Lepa podjął wykłady z psycho-
logii, zastępując na katedrze księdza Stefana Michalaka, a następnie prowadził wy-
kłady z pedagogiki mediów oraz seminarium naukowe. Odbyte studia z pedagogiki 
spowodowały, że wykłady z psychologii cechowało nastawienie duszpasterskie. 

Nie jest moją intencją prezentowanie biografii Księdza Biskupa, uczynią to bo-
wiem inni. Pragnąłem jedynie przywołać ważne rocznice i osadzić je w kontekście. 

Nie ujdzie uwagi temu, kto zna życiorys Księdza Biskupa, że w przyszłym 
roku Ksiądz Biskup będzie obchodził 70. rocznicę swoich urodzin. Dołączamy 
zatem do tej księgi najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego i dłu-
gich lat życia, aby Najdostojniejszy Jubilat mógł swoim doświadczeniem i wiedzą 
jak najdłużej służyć Kościołowi łódzkiemu oraz cieszyć się owocami swej posłu-
gi. Życzenia te wypowiadam nie tylko w imieniu tych, którzy zamieszczają swe 
publikacje w niniejszym tomie „Łódzkich Studiów Teologicznych”, ale też w 
imieniu wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są zobowiązani do wdzięczno-
ści wobec Księdza Biskupa – mam na myśli Przyjaciół, Kolegów, Współpracow-
ników, Uczniów i Wychowanków.  

Ad multos annos! 
 

ks. Janusz Lewandowicz 
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4 Funkcję tę pełnił Ksiądz Biskup do 1994 r. 
 


