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KS. IRENEUSZ PĘKALSKI 

SŁOWO NA ZAKOŃCZENIE SESJI 

Przypadł mi w udziale miły obowiązek wypowiedzenia słowa kończącego 

sesję naukową zorganizowaną wspólnie przez Katedrę Filozofii Przyrody Aka-

demii Teologii Katolickiej w Warszawie i nasze Wyższe Seminarium Duchowne 

dla uczczenia pierwszej rocznicy śmierci ks. prof. Szczepana Ślagi. 

Sesja ta mogła dojść do skutku dzięki życzliwej przychylności wielu osób. 

Pragnę na pierwszym miejscu wymienić Jego Ekscelencję Księdza Arcybi-

skupa Władysława Ziółka, Ordynariusza Łódzkiego. Serdecznie dziękuję Waszej 

Ekscelencji za to, że już od momentu przedłożonej Mu pierwszej myśli o zorga-

nizowaniu naszej sesji naukowej Ksiądz Arcybiskup zechciał udzielić jej swego 

pełnego poparcia. Dziękuję także za wygłoszone słowo wprowadzające i za 

obecność wśród nas aż do końca sesji. 

Za udział bardzo serdecznie dziękuję Ich Ekscelencjom Księdzu Biskupowi 

prof. Bohdanowi Bejze i Księdzu Biskupowi Adamowi Lepie, wykładowcom 

Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i naszego Seminarium. 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim pracownikom naukowym Wy-

działu Filozofii Chrześcijańskiej ATK, a w szczególności Katedry Filozofii Przy-

rody tejże Uczelni oraz wykładowcom innych ośrodków filozoficznych. Zechcieli 

oni ochotnie podjąć się trudu przygotowania naukowych referatów, które mieli-

śmy przyjemność wysłuchać w trakcie obecnej sesji. 

Obecność w murach naszego Seminarium tak dostojnych gości jest dla nas 

wszystkich zaszczytem i wyróżnieniem. Obecność tę odczytujemy jako wyraz 

szacunku i uznania Przewielebnych Księży Profesorów i Szanownych Państwa 

dla środowiska, w którym wzrastał i ubogacał się duch i intelekt naszego wybit-

nego Mistrza i Wychowawcy – ks. prof. Szczepana Ślagi. 

Uprzejmie dziękuję wszystkim Szanownym Gościom z Warszawy, Łodzi i 

Zduńskiej Woli, wykładowcom naszego Seminarium za uczestnictwo w naszej 

sesji. Bardzo cieszymy się z obecności pośród nas krewnych Księdza Profesora z 

Limanowej. 

W szczególny sposób pragnę gorąco podziękować ks. dr. Sławomirowi 

Szczyrbie, który zechciał zatroszczyć się o wszystkie sprawy organizacyjne zwią-

zane z przeprowadzeniem tej sesji. 
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Serdecznie dziękuję też naszym klerykom za obecność, a zwłaszcza tym, któ-

rzy przyczynili się do przygotowania okolicznościowej wystawy i udekorowania 

naszej auli. 

W trakcie przyjęcia wieńczącego jubileusz 30-lecia pracy naukowej ks. prof. 

Ślagi w ATK, miałem okazję zabrać głos w imieniu delegacji reprezentującej na 

tych obchodach nasze Seminarium. Pozwoliłem sobie wówczas podkreślić, że w 

naszym środowisku ks. prof. cieszy się ogromnym autorytetem nie tylko nauko-

wym, ale także moralnym jako miłośnik prawdy i sprawiedliwości. 

Mam nadzieję, że my, Jego uczniowie i wychowankowie, godnie uczcili-

śmy dziś pamięć naszego Mistrza i Wychowawcy. Naszym pragnieniem jest 

także, choćby w jakimś stopniu naśladowanie Go w umiłowaniu prawdy i 

sprawiedliwości. 

Raz jeszcze na ręce Księdza Arcybiskupa pragnę wszystkim podziękować za 

udział w naszej sesji. 

 


