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Mam wielki zaszczyt przedstawić Państwu księgę pamiątkową 
dedykowaną byłemu Prorektorowi Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego oraz wieloletniemu Dziekanowi i Profesorowi 
Wydziału Prawa Kanonicznego tejże uczelni, Ks. Infułatowi Profe-
sorowi Wojciechowi Góralskiemu.

Wielce Szanowny Jubilacie, Ekscelencje, Czcigodni Księża Ar-
cybiskupi i Biskupi, Magnificencjo, Czcigodny Księże Rektorze, 
Znakomici Goście, Drogi Księże Dziekanie, Dostojni Profesoro-
wie UKSW, Drodzy Studenci, Szanowni Państwo.

Jak twierdzi grecki pisarz i uczony, Plutarch, kto nie odwzajemnia 
otrzymanych dobrodziejstw, nie tylko zyskuje miano niewdzięczni-
ka, ale buduje powszechne zło, ponieważ swoją niewdzięcznością 
odciąga dobroczyńców od czynienia dobra innym. Pracownicy i stu-
denci Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego – wolni od pragnienia okazania się niewdzięcz-
nymi, a tym bardziej od chęci szerzenia zła – pamiętając o dobru, 
jakie dokonało się i dokonuje w ich środowisku za sprawą Ks. Prof. 
Wojciecha Góralskiego, pragną poprzez niniejsze dzieło oddać na-
leżny hołd swemu Prorektorowi, Dziekanowi i Profesorowi. W myśl 
przysłowia niemieckiego, które mówi, że wdzięczność jest pamię-
cią serca, posiadają oni szczerą wolę uczczenia 70. rocznicy uro-
dzin tego wybitnego kanonisty, gorliwego kapłana i niezwykłego 
człowieka.

Księga Pamiątkowa, którą pragniemy dziś ofiarować Dostoj-
nemu Jubilatowi, nie jest naturalnie żadnym podsumowaniem 
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czy ostateczną oceną Jego wciąż twórczego i pełnego dynamizmu 
życia. To zbiorowe dzieło stanowi przede wszystkim wyraz wielkie-
go podziwu i niekłamanego uznania całego środowiska UKSW dla 
niezwykłej osobowości oraz bardzo bogatego dorobku naukowego 
Ks. Prof. Wojciecha Góralskiego. Tytuł publikacji: Finis legis Chri-
stus doskonale oddaje sens pracy badawczej, działalności dydak-
tycznej i praktyki stosowania prawa, realizowanych przez tego zna-
komitego prawnika, cenionego dydaktyka i szanowanego członka 
bądź konsultora przeróżnych gremiów stanowiących i stosujących 
prawo.

Pracę Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Ks. 
Prof. Wojciechowi Góralskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin stano-
wią teksty przygotowane przez 71 autorów: Profesorów, Przyjaciół, 
Kolegów i Wychowanków Czcigodnego Jubilata, reprezentujących 
różne ośrodki naukowe z Polski i zagranicy, którzy – na czele z Jego 
Eminencją Ks. Kardynałem Zenonem Grocholewskim – ocho-
czo odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w tym szczególnym 
przedsięwzięciu. 

Całość zebranego materiału podzielono na dwa tomy. Pierwszy 
składa się z trzech części. Pierwszą, zatytułowaną Listy gratulacyjne, 
tworzą: błogosławieństwo, które w imieniu Ojca Świętego przeka-
zał Dostojnemu Jubilatowi kard. Tarcisio Bertone, oraz okolicz-
nościowe adresy, skierowane na ręce Ks. Prof. Wojciecha Góral-
skiego przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Prymasa Polski, 
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Metropolitę 
Warszawskiego i Biskupa Płockiego. Część drugą, Wokół osoby Ju-
bilata, stanowią teksty prezentujące życie i dorobek naukowy Ks. 
Prof. Wojciecha Góralskiego. Na część trzecią, opatrzoną tytułem 
Prawo kanoniczne, składają się artykuły z zakresu prawa kościelne-
go, przekazane do druku przez osoby, które zechciały wziąć udział 
w upamiętnieniu Jubileuszu Księdza Infułata. 

Tom drugi prezentowanej księgi podzielono na dwie części, za-
tytułowane kolejno: Teologia i Filozofia; Prawo rzymskie i Prawo. 
Tworzą go pozostałe teksty naukowe przekazane na adres redakcji, 
pogrupowane ze względu na przedmiot danego artykułu.

Dostojny Jubilacie, Szanowni Państwo! Nie byłoby tego dzieła, 
liczącego aż 1338 stron i ważącego 1994 gramy, gdyby nie zaanga-
żowanie wielu Pracowników naukowych UKSW i dostojnych Gości, 
którzy zechcieli wziąć udział w przygotowaniu tej publikacji i prze-
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kazali swoje teksty do druku. Nie mniej serdeczne słowa podzię-
kowania należą się Wydawnictwu UKSW, które podjęło się trudu 
wydania księgi pamiątkowej i przyjęte na siebie zadanie wykonało 
z wielkim kunsztem i w tak krótkim czasie.

Wielce Czcigodnego Jubilata, Ks. Infułata Profesora Wojciecha 
Góralskiego, prosimy o życzliwe przyjęcie niniejszej publikacji.
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