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,,Oto jest dzień, który Pan „uczynił”

Doktorat honoris causa -  najwyższe wyróżnienie akademickie 
z oli Senatu ATK stał się moim udziałem. Przyjmuję go z szacun
kiem i głębokim wzruszeniem oraz z pełną świadomością wielkości 
zaszczytu jakim zostałam obdarzona. Dziękuję zań Jego Magnificen
cji Księdzu Rektorowi, Wydziałowi Teologii i Dostojnemu Senatowi 
ATK. Ojcu Profesorowi Jackowi Salijowi składam podziękowania za 
la udację, której treść wprawiła mnie w duże zakłopotanie. Odpowiem 
na nią słowami Psalmisty: „Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje 
nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, albo przerasta moje siły ” 
(Ps 131, 1). Dziękuję w pokorze widząc w tym tytule wezwanie do 
dalszej służby Bogu, Ojczyźnie i człowiekowi.

Przyjmując wyróżnienie nie zapominam, że „wszystko jest darem” 
(1 Kor 9,7). Darem jest to co mnie spotkało. Każdy dar rodzi się 
z miłości, a ta przychodzi od Boga, kształtując zdolność realizowania 
własnego człowieczeństwa przez dar z siebie. I tylko tyle jest ze mnie 
-  dając siebie, spłacam dług miłości, który do mnie przychodzi od 
Boga i ludzi.

Dziś otrzymanym darem dzielić się chciałabym z innymi kobieta
mi, tak pięknie wypełniającymi swoje kobiece powołanie według 
Bożych planów. Jawi mi się on jako uznanie skierowane nie tylko do 
mnie. Wpisuje się ono w uznanie dla kobiet „za wielkie dzieła jakie 
w nich i przez nie dokonały się w historii ludzkości” (Jan Paweł II, List 
do kobiet, !). Jest uznaniem, złożonym tym razem wr moje ręce, 
zresztą jednym z wielu, jakich my kobiety doświadczamy.

Ten doktorat honoris causa jest szczególną formą podziękowania 
kobietom za to, że niosą światu miłość, radość i nadzieję, że dary 
otrzymane od Boga, przekazują dziecku w tajemnicy życia, że 
wychowują do pokoju, ucząc, „że ludzkie relacje są autentyczne, jeśli 
się otwierają na przyjęcie drugiej osoby” (E.V. 99) i za to, że łączą 
rozum -  z uczuciem.

Jednak wszystko co mam, zawdzięczam Panu Bogu. Gdy więc 
dziękuję Akademii Teologii Katolickiej, Magnificencji Księdzu
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Rektorowi, Wydziałowi Teologii i Senatowi Uczelni, dziękuję wprzó
dy Panu Bogu Samemu za dobro, które stało się moim udziałem. 
Dziękuję za to że jestem i że jestem kobietą, za to, że Pan Bóg „mnie 
stworzył tak cudownie". Dziękuję za mój los -  taki jakim był, jest 
i będzie. Dziękuję za powołanie macierzyńskie według Jego zamysłu 
i za talenty, jakie otrzymałam w kształcie i warunkach przez Pana 
Boga zamierzonych. I chociaż czasami dary te są trudne, zawsze są 
bezcenne, bo ich dawcą jest Bóg.

Panu Bogu przekazuję też moją radość z otrzymanej godności 
akademickiej. I nią także, tak jak moim życiem, chcę chwalić Boga. 
Bo to „On rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają” 
(Rz 10, 12).
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