Księga jubileuszowa dedykowana
ks. prof. dra hab. Tadeuszowi Zasępie
„Zważcie, że nie dla siebie samego się trudziłem, ale dla wszystkich,
którzy szukają umiejętności w działaniu.”
(Syr 33, 18)
Jubileusz 75 lat życia księdza prof. dra hab. Tadeusza Zasępy jest dla nas – jego
uczniów i współpracowników – okazją do przybliżenia osoby Dostojnego Jubilata szerszemu
gronu czytelników. Pochylenie się nad Jego życiem, pracą naukową oraz posługą kapłańską
to równocześnie wyraz naszej wdzięczności za to, że mieliśmy możliwość spotkania na naszej
drodze człowieka, który jest niekwestionowanym autorytetem i mistrzem „łączącym w sobie
kulturę umysłu z kulturą ducha”. Z tego właśnie powodu obecny numer „Biuletynu Edukacji
Medialnej”, który stworzył Ksiądz Profesor, dedykujemy Mu jako księgę jubileuszową.
Artykuły w nim zawarte zostały przygotowane przez Jego uczniów i współpracowników i
mają przybliżyć osobę, działalność i dorobek naukowy ks. Tadeusza Zasępy.
Charakter osoby Jubilata doskonale oddaje tytuł dwutomowej pozycji książkowej
Jemu poświęconej, wydanej w bieżącym roku na Słowacji z racji jubileuszu: Sam, aby iní
neboli sami. Dla Profesora Zasępy zawsze liczył się człowiek. W pracy na uczelni, ze
studentami, w kontaktach w kraju i zagranicą właśnie człowiekowi poświęcał najwięcej
uwagi, zawsze znajdując czas na rozmowę i osobiste zainteresowanie jego sprawami. Takie
podejście do ludzi zaowocowało licznymi kontaktami, które pomimo upływu lat pozostały
żywe. Wiele osób do dziś wspomina serdeczne spotkania z Nim, pamięta go jako człowieka
otwartego i wrażliwego.
W swojej pracy naukowej Ksiądz Profesor, zajmując się szeroko pojętą tematyką
mediów, odnosił ją również do człowieka, rodziny i Kościoła. Starał się zaszczepiać w swoich
studentach takie podejście do nauki, w którym nie traci się z oczu osoby. Widać w tym
zwłaszcza myśl św. Jana Pawła II, do którego często się odwoływał, ale i innych mistrzów,
których spotkał na KUL-u.
Szeroka działalność na polu naukowym i niewątpliwe talenty organizacyjne
(kierownik Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL, rektor Lubelskiej Szkoły
Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły, rektor Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku)
były jedynie dopełnieniem pierwszego powołania ks. Tadeusza Zasępy, powołania

kapłańskiego. Zawsze gotowy do posługi w konfesjonale, do głoszenia słowa Bożego, do
angażowania się w sprawy duszpasterskie, służył Kościołowi tak w Polsce, jak i na Słowacji,
czy podczas swoich podróży do Stanów Zjednoczonych, zgodnie z tytułem jednej ze swoich
książek Umacniając braci w wierze.
Posługa ks. prof. dra hab. Tadeusza Zasępy zostawia znaczący ślad nie tylko w życiu
tych, którzy spotkali Go na swojej drodze, ale również na uniwersytetach, na których
pracował, w pracy naukowej, którą traktował odpowiedzialnie i z pasją oraz na niezwykle
ważnej płaszczyźnie przekazu wiary.
Dziękując za obecność wśród nas, za wrażliwość serca, za kulturę i naukę, życzymy
Czcigodnemu Jubilatowi osobistej radości z dobrze wykonanego zadania.
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