
 Śp. KS. PROF. DR JOSÉ RAMÓN VILLAR SALDAÑA (1958 – 2021): 
CZŁONEK RADY NAUKOWEJ STUDIÓW ELBLĄSKICH

W dniu 10 kwietnia 2021 r. odszedł do wieczności ks. prof. dr José Ramón Villar 
Saldaña. Był kapłanem Prałatury Personalnej Opus Dei, profesorem Uniwersytetu 
Nawarry w Pampelunie, a także członkiem Rady Naukowej „Studiów Elbląskich”.

Urodził się 7 czerwca 1958 r. w La Almunia de Doña Godina (Saragossa). Li-
cencjat z prawa cywilnego uzyskał w Uniwersytecie w Saragossie, a doktorat z teo-
logii w Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Był członkiem Opus Dei. W 1986 r. 
otrzymał święcenia prezbiteratu. Od 1987 r. rozpoczął pracę dydaktyczną w Uni-
wersytecie Nawarry, gdzie był wykładowcą eklezjologii i teologii sakramentalnej. 
W latach 2004 – 2010 pełnił funkcję dziekana Wydziału Teologii. Był też dyrekto-
rem ds. badań, Zakładu Teologii Systematycznej, a także koordynatorem Katedry 
Ekumenizmu. W 2011 został mianowany profesorem zwyczajnym teologii dogma-
tycznej. Pracował również jako profesor ekumenizmu w Wyższym Centrum Stu-
diów Teologicznych (CSET) „San Miguel Arcángel” w Pampelunie. Ponadto był 
członkiem Komisji Teologicznej i konsultantem Komisji ds. Relacji Międzywyzna-
niowych Konferencji Episkopatu Hiszpanii.

Kierunki badawcze ks. prof. Villara koncentrowały się na kwestiach recepcji 
Soboru Watykańskiego II, misji i jedności Kościoła, teologii laikatu oraz pojęcia 
ministerium w Kościele, a także na dialogu ekumenicznym. Był autorem licznych 
publikacji i artykułów naukowych, koordynatorem prac nad słownikiem eklezjolo-
gii (Diccionario de Eclesiología, BAC, 2016) i słownikiem teologicznym Soboru 
Watykańskiego II (Diccionario teológico del concilio Vaticano II, EUNSA, 2015). 
Zaangażowany był także w badania nad teologią Kościoła partykularnego, Ministe-
rium Petrinum i Episcoporum, Kolegium Biskupów. Zapraszano go do udziału w ra-
dach programowych wielu roczników, przeglądów i czasopism naukowych. Brał 
czynny udział w kongresach i debatach, również na szczeblu międzynarodowym. 
Na wniosek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
otrzymał medal za zasługi dla rozwoju uczelni (2015).

Od 2017 r. ksiądz profesor Villar w odpowiedzi na zaproszenie wystosowane 
przez bp. Jacka Jezierskiego uczestniczył w Radzie Naukowej „Studiów Elblą-
skich”. Aktywnie wspierał czasopismo, zwłaszcza poprzez swoje publikacje: The 
ecumenical dimension of „Vatican II”, SE 19(2018), s. 317 – 326; La unicidad de la 
Iglesia y la cuestión del subsistit in (LG 8), SE 20(2019), s. 215 – 227.

W pierwszą rocznicę śmierci odbyło się w Uniwersytecie Nawarry sympozjum 
akademickie z cyklu „in memoriam”, upamiętniające życie i działalność naukową 
Księdza Profesora. Wśród podejmowanych tematów na uwagę zasługują: służba 
prof. Villara na rzecz ekumenizmu (bp dr Adolfo González Montes, emerytowany 
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biskup Almerii), a także więzi i współpraca z polskim środowiskiem naukowym 
(ks. prof. dr hab. Piotr Roszak, UMK Toruń). Na spotkaniu obecny był także ostatni 
z doktorantów zmarłego profesora: D. José Manuel Salgado-Pérez, który napisał 
pod jego kierunkiem rozprawę pt. Kościół jako sakrament. Współczesne propozycje 
dotyczące pojęcia eklezjologicznego (La Iglesia como sacramento. Propuestas con-
temporáneas sobre una noción eclesiológica, Cuadernos Doctorales de la Facultad 
de Teología. Excerpta e Dissertiationibus in Sacra Theologia 71 (2022), 245 – 327).

Księdza profesora Villara żywo wspominają księża studenci z różnych stron 
świata, mieszkańcy domów akademickich, których był dyrektorem. W pamięci 
pracowników naukowych Uniwersytetu Nawarry zapadł jako „pracujący dobrze 
i szybko”. Charakteryzowała go duchowość liturgiczna i duże poczucie humoru. 
W ostatnich latach cierpiał z powodu choroby. Zmarł 10 kwietnia 2021 roku. Zo-
stał pochowany na cmentarzu komunalnym św. Józefa w Pampelunie. Que en paz 
descanse…
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