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SŁOWO NA ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

Eminencjo, Księże Kardynale Prymasie, Dostojny Dziedzicu sługi Bożego 
Stefana kardynała Wyszyńskiego,

Magnificencjo, Dostojny Księże Rektorze,
Wasze Magnificencje Prorektorzy,
Wszyscy Profesorowie, Pracownicy Nauki, Zgromadzeni Kapłani, 
Bardzo Drodzy i Niezwykle Cenni Studenci, Drodzy Uczniowie,
Wszyscy Zgromadzeni!

Zgromadziła nas najpierw Eucharystia – dziękczynienie sprawowane pod prze-
wodnictwem Księdza Kardynała Prymasa. To było dziękczynienie Panu ludzi 
i dziejów za dar sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. 

W tych dniach żyjemy w blasku 90. rocznicy odzyskania niepodległości. Dzi-
siaj dołącza się do niego kolejny szczególny znak: 60. rocznica powołania do po-
sługi prymasowskiej biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. To tak niedawno, 
a z drugiej strony tak odległy czas. Dokładnie dzisiaj, 12 listopada, przypada ta 
szczególna rocznica. Jednocześnie, wspominamy dzisiaj w liturgii męczeństwo 
św. Jozafata, biskupa połockiego, który poniósł śmierć na wschodnich rubieżach 
Rzeczypospolitej w 1623 roku broniąc wartości, które są fundamentem tego 
wszystkiego, co stanowi nadzieję na przyszłość człowieka i ludzkości. Dzisiaj, 
w auli noszącej imię Jana Pawła II wszyscy tutaj zgromadzeni, pragniemy w re-
fleksji naukowej po raz trzeci pochylić się nad osobą i dziedzictwem Patrona na-
szego uniwersytetu, a także Patrona wielu szkół, wielu instytucji posługi społecz-
nej. To piękne, że kard. S. Wyszyński jest tak chętnie przywoływany jako wzór 
dobra, prawdy i miłości. Pragniemy w tej refleksji zorganizowanej przez Ośrodek 
Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, tym razem odnieść się szczególnie do jego posługi społecznej i politycznej. 

Bardzo proszę Jego Magnificencję, dostojnego Księdza Rektora naszej Alma 
Mater, ks. prof. dr. hab. Ryszarda Rumianka, o oficjalne otwarcie dzisiejszych 
obrad. Proszę również o ich prowadzenie pracownika naszego Uniwersytetu, ks. 
prof. dr. hab. Jerzego Lewandowskiego.
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