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Uniwersytet na rzecz nowego humanizmu

(Sprawozdanie z  obchodów  Jubileuszu U niw ersytetów  -  R zym  3 - 1 0 IX 2000)

W ielki Jubileusz D w utysiąclecia to wydarzenie przede w szystk im  religijne, rok łaski, 
który pozw ala chrześcijanom  na now o odkrywać chrześcijaństwo w  wym iarze najbardziej 
fundam entalnym  -  w  w ym iarze czasu zbawienia. D latego R zym  przyciąga kolejne grupy 
pielgrzym ów  pragnących skorzystać z  daru jub ileuszow ego odpustu. Znam ienny jest ko
loryt tych pielgrzym ow ań -  od pełnego radosnego rozgardiaszu Jubileuszu M łodych, po 
stonowany, pełen jesiennej zadum y Jubileusz Ludzi Starych. P oszczególne środowiska, 
grupy i narody co  jakiś czas przyjeżdżają do W iecznego M iasta, by radować s ię  Jubile
uszem  W cielenia. W szyscy przekraczają D rzwi Święte.

W  dniach od 3 do 10 w rześnia 2000  r. przyszedł czas na Jubileusz Uniwersytetów, 
który przyjął form ę Św iatow ego Spotkania N auczycieli A kadem ickich, K apelanów i Stu
dentów. Został on zaplanowany jako czas spotkania tych, którzy uprawiając działalność 
naukową, z  Ew angelii Jezusa Chrystusa czerpią inspiracje do życia  i pracy. N ie znaczy to, 
by nauka znajdowała się w  obszarze konfesyjności (przeczy temu delegacja uczonych  
z Chin), lecz oznacza, że „wiara i rozum  sąjak  dw a skrzydła, na których duch ludzki unosi 
się  ku kontem placji prawdy”. Jubileusz pracowników nauki zgrom adził ok. p iętnaście ty
sięcy  uczestników  z całego świata, a w ięc  przynajmniej tylu uczonych rozum ie sw oje po
w ołanie jako służbę człow iekow i odkupionemu przez Chrystusa.

Różnorodności Jubileuszu U niw ersytetów  nie sposób opisać ani dokonać sprawozda
nia z  głębi jeg o  bogactwa. Toczył s ię  on bow iem  nie tylko w  R zym ie, lecz także w  innych  
ośrodkach uniw ersyteckich Italii; n ie tylko w  zaciszu sal w ykładow ych, lecz także w  ra
mach w ielu  imprez tow arzyszących, w ystaw  (np. jubileuszow a w ystaw a książek Libro 
2000, czy  w ystaw a pośw ięcona bł. N ielsow i Stensonow i Uczony, który był błogosławio
nym, organizowana przez Uniwersytet w  Tromsp w  N orw egii), ekspozycji (malarstwo José 
C osm e) oraz koncertów (np. chórów  akademickich).

N a  innej płaszczyźnie spotykali s ię  kapelani akademiccy, rektorzy uniwersytetów, dy
rektorzy administracyjni czy  sami studenci. W szystkie te kręgi integrował jednak wym iar 
religijny jub ileuszow ego czasu pojednania i łaski, zw ieńczony 10 w rześnia M szą św. spra
w ow aną na placu św. Piotra pod przew odnictw em  Ojca Św iętego. Kulminacja ta poprze
dzona była celebracją nabożeństwa pokutnego dla ośmiu grup językow ych  (w łoska, an
gielska, francuska, portugalska, niem iecka, hiszpańska, arabska i polska). N abożeństw o  
dla P olaków  poprowadził abp prof, dr hab. Józef Życiński w  polskim  kościele św. Stani
sław a przy Via delle Botteghe Oscura.

N ie  m ożna także wyczerpująco zrelacjonować przebiegu i partykularnych konkluzji 
sym pozjów  naukowych, a to z tego prostego powodu, że toczyło s ię  ich sym ultanicznie 
pięćdziesiąt dziew ięć, w  różnych zgrupowaniach zdeterm inowanych poszczególnym i dys
cyplinam i naukowym i, odbyw ających się w  różnych ośrodkach naukowych W iecznego  
M iasta i poza nim.

W rocławska delegacja (ks. rektor Ignacy D ec, ks. doc. Bogdan Ferdek i ks. dr Janusz 
Czarny) w zię ła  udział w  sym pozjum  organizowanym  przez Papieski Uniwersytet św. To
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m asza z A kw inu „A ngelicum ” na temat: Osoba ludzka: obraz Boga i Chrystusa w historii. 
Jak sam  tytuł wskazuje obrady były pośw ięcone antropologii chrześcijańskiej w  dorobku 
tom izm u, i to w  dwóch perspektywach: „św. Tomasz dzisiaj” i „św. Tom asz jutro”. Zna
m ienne, że  n ie przewidziano referatów dotyczących przeszłej recepcji nauki Akwinaty, 
czyli prezentacji nurtu tomizm u zachow aw czego, choć i te wątki były  poruszane w  w ykła
dzie prof. A . Lobato z  Hiszpanii nt. Źródła antropologii tomistycznej. Zasadniczo jednak  
m yśl T om aszow a i dorobek neotom istyczny ukazywane były  jako system y otwarte na 
w spółczesne kierunki filozoficzne i teorie nauk szczegółow ych , choć przecież nie eklek
tyczne. Ta tendencja była szczególn ie widoczna w  w ykładzie s. prof, dr hab. Zofii J. Zdy- 
bickiej pt. Antropologia tomistyczna we współczesnym Magisterium Kościoła. W yraźną 
jakość oficjalnym  w ypow iedziom  Urzędu N auczycielskiego K ościoła nadały filozoficzne  
przecież korzenie obecnego Papieża, którego tw órczość filozoficzna przybrała postać an
tropologii adekwatnej (na rzym skim  sympozjum zwanej integralną), czyli refleksji filozo 
ficznej o człow ieku, wykorzystującej zarówno dane doświadczenia zewnętrznego, jak i do
św iadczenia wewnętrznego. W  antropologii adekwatnej kardynała W ojtyły odczytyw anie 
tajemnicy bytu ludzkiego dokonuje się zarówno modo thomistico, jak i modo phaenome- 
nologico (pod w zględem  stosow anych metod). Treściowo rzecz ujmując, należy stwier
dzić -  w  ślad za prof. Zdybicką -  w ybitną dominację wątków antropologicznych w  na
uczaniu Jana Pawła II. W szak już programowa encyklika Papieża Redemptor hominis jest 
zorientowana na now y humanizm i wprowadza tę w łaśnie optykę: „człow iek  drogą K o
ścioła” i świata.

Afirm acja godności osoby ludzkiej jest trwałą cechą antropologii tom istycznej, co  po
kazał w  sw ym  w ykładzie (Antropologia tomistyczna na przestrzeni wieków) prof. M. Beu- 
chot OP z M eksyku. Referent w skazyw ał także, nie pomijając zasadniczego rysu humani
stycznego, na historyczne ujęcia esencjalizujące, polegające na zbytnim akcentowaniu 
roli istoty i tego, co m ożliw e w  człow ieku, z zaniedbaniem  roli istnienia i tego, co aktual
ne. Takie ujęcia skutkowały w izją człow ieka m ocno wyabstrahowaną, nieosadzoną w  kon
kretnej rzeczyw istości. Przyczyniło s ię  to do pew nego zafałszow ania pierwotnej m yśli 
A kw inaty o człow ieku, jakie nastąpiło w  nowożytnej recepcji tomizm u, a w zm ocnione  
zostało w pływ em  kartezjanizmu.

W śród referatów pierw szego dnia sym pozjum  należy w ym ienić jeszcze  przedłożenie 
prof. S. Bonino z Francji nt. Antropologiczna wizja iw. Tomasza. Referat był syntezą To- 
m aszow ej i tomistycznej refleksji o człowieku.

Drugi dzień obrad przyniósł poszerzenie aspektów otwartości tomizm u na zagadnienia 
dialogu m iędzykulturowego, interreligijnego i ekum enicznego. Ciekawe pod tym w zg lę
dem konstatacje zawierał wykład prof. Petera Lobo, filozofa dom inikańskiego pochodzą
cego  z  Indii (Tomistyczna antropologia, religie i kultury). Podkreślał on w ielk ie korzyści, 
jakie p łyną z  dialogu z  tradycją hinduską, która n iesie w  sobie głębokie i cenne intuicje 
hum anistyczne. Humanizm ujęcia Tom aszowego m oże stanowić w spólną p łaszczyznę pro
w adzenia ow ego  dialogu, zbliżającego do siebie kultury i ludzi.

H istoryczne korzenie otwartości tomizmu odsłonił prof. S. Manna omawiając antropo
logiczną m yśl św. Tomasza w  kontekście dialogu m iędzy W schodem  a Zachodem  (Antro
pologia tomistyczna: wymiar ekumeniczny). W schodnia m yśl antropologiczna, kształto
wana przez O jców  K ościoła (pozostających pod w pływ em  Platona), powstała jako reakcja
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na gnostycyzm . Rozw ijała się jednak w  dwóch nurtach: w  pierwszym , który podkreślał 
jedność i integralność człow ieka, a rów nocześnie wprowadzał w  greckie koncepcje w izję  
biblijną; drugi nurt akceptował pew ien antropologiczny dualizm. Św. Tomasz przejął ary- 
stotelesow skie kategorie m yślenia o człow ieku, oświetlając je  biblijną perspektyw ą an
tropologicznej jedności. W łaśnie ten obszar stanowi w spólne pole, na którym w  sw ym  
m yśleniu o człow ieku m oże spotkać się W schód i Zachód. W edług prof. Manny, św. To
m asz jest jednym  z najbardziej znanych m yślicieli, i to nie tylko z powodu rozgłosu, głębi 
i jasności jeg o  doktryny, ale przede w szystkim  z powodu niezw ykle żyw ego zm ysłu w ier
ności prawdzie, który m y nazyw am y realizmem. W łaśnie ów  realizm dyktował mu uchw y
cenie całości i jedności człow ieka. N ajnow sze osiągnięcia na polu ekum enizm u są -  w e 
dług M anny -  także zasługą św. Tomasza. Zakończył on swój wykład tezą, że ekum enizm  
ma w  św. Tomaszu sw ojego mistrza, co  jasno ukazuje treść W spólnej Deklaracji o Uspra
w iedliw ieniu.

Perspektywy dialogu uniwersalnego przedstawił (w  wykładzie pod takim tytułem) prof. 
G. Ponfarrada wskazując na gw ałtow ną potrzebę takiego procesu w  sytuacji wzrastającej 
globalizacji kultury. Fundamentem takiego dialogu m oże być jedynie w spólna koncepcja  
osoby ludzkiej, wyznaczająca drogi odkrycia i respektowania praw człow ieka. M usi to 
być koncepcja realistyczna, ukazująca „pełną prawdę o człow ieku”, ukazująca go jako  
podm iot św iadom y i działający, a zatem  usytuowany w  przestrzeni moralnej jako podm iot 
uprawnień, ale także pow inności i zobow iązań moralnych.

Ten temat podjął ks. prof. Andrzej Szostek, rektor KUL-u w  sw oim  wyczerpującym i za
wierającym perfekcyjnie uzasadnione tezy wykładzie (Antropologia tomistyczna i etyka. 
Św. Tomasz a wyzwanie budowania nowego humanizmu). N a wstępie sw ojego w yw odu pre
legent postaw ił, zdawałoby się  prowokacyjne, pytanie: jaka przyszłość rysuje s ię  przed an
tropologią i etyką tomistyczną, zw łaszcza w  kontekście ogłoszenia (także w  kręgach m yśli
cieli związanych z K ościołem ) schyłku chrześcijaństwa tomistycznego? Nasza teraźniejszość, 
na której przemożne piętno w ywarł Kartezjusz, przeżywa kryzys filozofii, polegający na 
tym, że  filozofia straciła swój realistyczny, racjonalistyczny i uniwersalistyczny charakter. 
Czy w obec tego m ożna jeszcze  m ów ić o przydatności tomizmu; czy w  ogóle określenie phi- 
losophia perennis ma jeszcze jakikolw iek sens poza historycznym?

W edług ks. prof. Szostka hum anistyczne aspekty system u tom istycznego są  jednak  
zbieżne z  w ielom a postulatami w spółczesnego humanizmu, a nawet filozofia  św . Tomasza 
uwyraźnia znaczenie i rozum ienie m oralnego w yzw ania, którym dla podm iotu ludzkiego  
jest „drugi”, a które jest  tak m ocno akcentowane przez w ielu  reprezentantów tzw. filozofii 
podmiotu. C hociaż jest tak, że  konfrontacja dwóch różnych system ów  filozoficznych  za
zwyczaj zniekształca strukturę i hierarchię problem ów, to jednak -  w edług słów  papieża  
Jana Pawła II -  „każdy system  filozoficzny, choć zasługuje na szacunek jako pew na spój
na całość, n ie dopuszczająca jakiejkolw iek instrumentalizacji, m usi uznawać p ierw szeń
stw o m yślenia filozoficznego , z  którego bierze początek i któremu pow inien konsekw ent
n ie służyć” 1. W tym  w łaśn ie sensie, o  ile  jest m ało prawdopodobne, by filozofow ie w rócili 
do stylu filozoficzn ego  m yślenia w łaściw ego dla św. Tomasza, o  tyle jeg o  g łębokie intu

1 Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, nr 4.
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icje m ogą i powinny być zachow ane i zastosowane do problemów w spółczesnego cz ło 
w ieka. O czyw iście różne rodzaje współczesnej filozofii korespondują z tom izm em  w  róż
nym stopniu. W ydaje się jednak, że klarowność m yśli Tomaszowej i jego rozstrzygnięcia 
m ogą być użyteczne w  rozwiązywaniu wielu moralnych problemów, podejmowanych przez 
nurty hum anistyczne i personalistyczne. D latego właśnie ostatnia encyklika Jana Pawła II 
Fides et ratio zawiera w ysoką ocenę tomizmu2, ponieważ dobrze służy on promocji osoby  
ludzkiej. „Podkreślając [bowiem] znaczenie m yśli filozoficznej i jej prawdziwe wymiary, 
K ościół ma na uwadze dwa cele jednocześnie -  obronę godności człow ieka i głoszenie  
ew angelicznego orędzia”3. D latego aktywna obecność tomizmu w  dialogu w iodącym  do 
budowania now ego humanizmu jest -  w edług ks. prof. Szostka -  decydująca.

Prace sym pozjum  filozoficznego, zorganizowanego przez Uniwersytet św. Tomasza 
z Akw inu, przebiegały także w  czterech grupach studyjnych. Spośród nich na szczególną  
uw agę zasługuje krąg w ypow iedzi pośw ięconych antropologii tomistycznej w e w spółcze
snym  nauczaniu K ościoła. Tutaj, w  osobnych wystąpieniach zamykanych dyskusją, sw oje 
referaty przedstawili: ks. prof. Janusz Balicki (Warszawa) -  Antropologiczne i społeczne 
podstawy stosunku Kościoła do współczesnych zjawisk demograficznych', ks. prof. Ignacy  
D ec (W rocław) -  Recepcja encykliki „Fides et ratio ” w Polsce', o. prof. Bazyli D egórski 
(Rzym ) -  Wątki heterodoksyjne w źródłach antropologii św. Tomasza; ks. prof. Zbigniew  
K iem ikow ski (Rzym ) -  „Imago Dei" w stworzeniu mężczyzny i kobiety oraz ks. prof. 
Jerzy Lewandowski (Warszawa) -  Mysterium salutis. Wpływ tomizmu na myśl antropolo
giczną kard. Wyszyńskiego.

C ałość obrad sym pozjum , wykłady i prace studyjne, została podsum owana i zam knię
ta przez w ypow iedzi prof. A nny T. Tymienieckiej, rektora Instytutu F enom enologicznego  
w  Bostonie oraz prof. F. V iola z  Palermo. Drugi z  konkludujących, prawnik, sw oje prze
m yślenia przedstawił w  referacie pt. Ochrona osoby ludzkiej.

Sobotni dzień obchodów  Jubileuszu N auczycieli Akadem ickich przyniósł spotkanie 
z Ojcem  św. Janem Pawłem  II w  A uli Pawła VI. Dopiero teraz m ogli spotkać się  także 
m iędzy sobą w szyscy uczestnicy tego niezwykłego, interdyscyplinarnego sympozjum, które 
trwało ju ż  trzy dni. Spotkanie to m iało charakter bardzo integralny, bo i m odlitewny, i na
ukow y zarazem. We wspólnej m odlitw ie uczeni chw alili B oga -  Źródło prawdy, a w  czte
rech podsum owujących referatach rozważali zadania, jakie stawia now y humanizm w spół
czesnej nauce. Rozważanie na kanwie Słowa B ożego (Łk 4,16-21) poprowadził abp François 
Xavier N guyęn Van Thuân, przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”, natomiast 
w  obrady merytoryczne wprowadził i je  koordynował prof. Sergio Zaninelli, rektor Katolic
kiego Uniwersytetu „Sacra Cuore”. Część wstępna spotkania w  A uli Pawła VI poświęcona  
była prezentacji w iodącego tematu Jubileuszu Nauczycieli Akademickich: Uniwersytet na 
rzecz nowego humanizmu. Dokonali jej w  swoich wystąpieniach: prof. Pedro Morandé Co
urt z  Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w  Santiago de Chile, prof. Judith Mbula Bahe- 
muka z Uniwersytetu w  Nairobi oraz prof. Josep Bricall z  Uniwersytetu w  Barcelonie.

Już w  obecności Ojca Św. Jana Pawła II zostały przedstawione zgrom adzonym  cztery 
syntezy M iędzynarodow ego Kongresu z  okazji Św iatow ego spotkania N auczycieli A ka

2Zob. tamże, nr 78.
’Tamże, nr 102.
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dem ickich. D orobek p ięćdziesięc iu  dziew ięciu  sym pozjów  uzyskał sw ą  kw intesencję  
w  czterech tematach. P ierw szy z  nich: Osoba ludzka: genealogia, biologia, biografia zo 
stał zaprezentowany przez prof. Margaret M elady z Amerykańskiego Uniwersytetu w  R zy
m ie. U czona postulow ała w  sw oim  wystąpieniu powrót do głębszego rozum ienia naszego  
człow ieczeństw a, a szczególn ie do ponow nego odkrycia, że człow iek  jest jedynym  stw o
rzeniem na ziem i, którego B óg  chciał dla niego sam ego.

D rugą syntezę: Miasto człowieka: społeczeństwo, środowisko, ekonomia przedstawił 
prof. Jean-Dom inique Durand z Uniwersytetu w  Lyonie. Zwrócił on uw agę na groźbę, 
jaką stanowi szerząca się w  cyw ilizow anym , bogatym  św iecie manipulacja demokracją, 
polegająca na uzależnieniu przestrzegania fundamentalnych praw moralnych od w yników  
głosow ania. Zapom ina się przy tym, że parlamentarna reguła podejm owania decyzji w ięk 
szością  g ło sów  jest regułą czysto praktycznej natury, a zatem nie m oże podw ażać obiek
tyw nego prawa moralnego ani w pływ ać na jego  stanowienie. Uniwersytety, jako naturalne 
środowiska w ychow ania, przygotowania ludzi do zrozum ienia istoty demokracji, m ogą  
i pow inny uchronić świat przed tym  zagrożeniem .

Trzecia synteza natom iast ( Wizja nauki: odkrycia, technologie, zastosowania) była  
dziełem  prof. Marijana Śunjića z  Uniwersytetu w  Zagrzebiu. Wyraźnie zaakcentow ał on 
w  tej syntezie konieczność uzależnienia badań naukowych od system u wartości moral
nych. W idmo w olnej od wartości nauki zaczyna się  bow iem  pojawiać, a rów nocześnie  
ewidentne stają się jej skutki. Prawdziwy, humanistycznie zorientowany uczony musi w ciąż  
dokonywać wyboru m iędzy tym , co technologicznie m ożliw e, a tym, co pożądalne i ak
ceptow alne z  punktu w idzenia fundamentalnych norm etycznych. Sw oje w ystąpienie prof. 
Śunjić zakończył retorycznym  pytaniem: czy w ystarczy być katolikiem  i uczonym , czy  
raczej należy się stawać katolickim  uczonym ?

Czwartą syntezę: Twórczość i pamięć: sztuki piękne, literatura, muzyka i teatr przed
staw ił Polak -  prof. K rzysztof Żaboklicki z Uniwersytetu W arszawskiego. M ów ił on o  po
wołaniu artysty do służby pięknu, bow iem  -  użył tutaj znanej strofy z  Promethidiona Bo
gumiła N o rw id a  -  „p ięk n o  na to je s t ,  b y  za c h w y c a ło  do p racy  -  praca, b y  s ię  
zm artwychwstało” .

Ojciec Św. Jan Paw eł II, niejako w  odpowiedzi na przedstawione syntezy obrad, w  sw o
im przem ówieniu w ygłoszonym  w  czasie tej audiencji, w yraził życzenie, aby uczeni za
w sze um ieszczali w  centrum sw ych badań i tw órczości osobę ludzką. Zachęcają ich do 
tego obchody W ielkiego Jubileuszu, gdyż przypominają prawdę o  Chrystusie, który jest  
centrum w szechśw iata. W ydarzenie W cielenia dotyczy człow ieka, z całym  bogactw em  
jego  istoty, ukazuje jego  początek i jego  ostateczne przeznaczenie, otwiera go  na nadzieję, 
która n igdy nie zaw odzi. Papież wyraził przekonanie, że jeśli w  pracy naukowej i w ycho
waw czej będzie obecne odniesienie do Osoby Chrystusa, to z pew nością  łatwiej będzie  
znaleźć prawdę w olną  od relatywizm u, łatwiej będzie tworzyć kulturę praw dziw ie huma
nistyczną. K ościół powtarza dzisiaj, tak jak w  epoce tworzenia uniwersytetów, że  nie ma 
sprzeczności m iędzy w olnością  badań naukowych a poznaniem  i przyjęciem  prawdy, że  
nie ma sprzeczności m iędzy rozumem a wiarą, m iędzy kultura a religią.

U czestn icy  Jubileuszu N auczycieli Akadem ickich otrzymali także w ażne wskazania  
papieskie w  czasie uroczystej celebracji Eucharystii w  n iedzielę (10 września) na placu  
św. Piotra. W  hom ilii Ojciec Św., zwracając uw agę na w ielką wartość humanizmu chrze
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ścijańskiego otwartego na transcendencję, powiedział, że  w spółczesny świat potrzebuje 
now ego humanizmu, który stanowiłby ostateczne przezw yciężenie sztucznego konfliktu  
m iędzy nauką a wiarą. Uniwersytety, powstałe z  inspiracji i przy pom ocy K ościoła, stano
w ią  idealne m iejsce do budowania takiego w łaśnie humanizmu. K ościół, tak jak przed  
wiekam i, ofiaruje różnorodną pom oc z szacunkiem dla autonomii instytucji oraz w olności 
pracujących w  niej ludzi. Jednak stale K ościół musi przypominać o wartościach, bez któ
rych kultura nie służy człow iekow i, lecz go niszczy, zwraca się przeciwko niemu. K ościół 
w spom aga i popiera rozwój nauk, ale przede wszystkim  musi bronić godności osoby ludz
kiej, m usi bronić każdego człow ieka przed niebezpieczeństwam i wynikającym i z n ieod
pow iedzialnego korzystania z postępu technicznego i w yników  badań naukowych.

A pel tej treści, dochodzący n ie tylko z  sal w ykładow ych, lecz przede w szystk im  bę
dący treścią przesłania papieskiego, chce uśw iadom ić w spółczesnem u światu n ie tylko  
zagrożenia, ale i nadzieje. W skazuje konieczne warunki, bez których zdum iew ający prze
c ież  postęp naukow o-echniczny pchnie ludzkość na m anow ce regresu człow ieczeń stw a, 
a zatem  ogólnocyw ilizacyjnej dekadencji. Zagrożenie to jaw i s ię  w  postaci pozornego  
paradoksu, że  m ianow icie jedno z najw znioślejszych  uzdolnień cz łow ieka -  działalność  
intelektualna, m oże stać się przyczyną redukcji w łaśnie człow ieczeństw a. N adzieja w  tym, 
że budow anie n ow ego humanizmu, w  którym poszukiw anie prawdy zw iąże s ię  trwale 
z respektem  w obec prawdy o dobru, będzie s ię  rozwijało. Z taką nadzieją opuszczali 
W ieczne M iasto liczni uczestnicy Jubileuszu N auczycieli A kadem ickich. To szczególn e  
spotkanie napełniło ich w ażnym  przekonaniem , że ich praca badaw cza i w ysiłk i na rzecz  
now ego hum anizm u będą wspierane przez życzliw e i pom ocne tow arzyszenie K ościoła.

ks. Janusz Czarny

Kongres Kultury Chrześcijańskiej -  Sacrum i kultura: 
C hrześcijańskie korzenie p rzy sz ło śc i  15-17 IX 2000 r.

W ielki Jubileusz Chrześcijaństwa obchodzony w Roku 2000 był w yzw aniem  dla uczelni 
katolickich do organizowania różnych sesji i sym pozjów  naukowych. Najw ażniejszym  
w ydarzeniem  naukowym , jakie m iało m iejsce w  Roku W ielkiego Jubileuszu w  K atolic
kim  U niw ersytecie Lubelskim, a poniekąd i w  całej katolickiej P olsce, był niewątpliwie 
Kongres Kultury Chrześcijańskiej, odbyty w  murach KUL w  dniach od 15 do 17 września 
2000 r. Jego temat brzmiał: Sacrum i kultura: Chrześcijańskie korzenie przyszłości. G łów 
nym  inicjatorem i organizatorem Kongresu był ks. abp Józef Życiński, Metropolita Lubel
ski, W ielki Kanclerz K atolickiego U niwersytetu Lubelskiego. Patronat honorowy nad 
Kongresem  objęli: ks. prymas Józef Glemp, premier Jerzy Buzek, marszałek A licja Grześ
kowiak, marszałek Maciej Płażyński, minister Kazimierz Ujazdow ski, prof. M irosław  
Handke i ks. bp Jan Śrutwa.

Kongres przerósł w szelkie oczekiwania. Zgromadził tłumy uczestników w  auli im. kard. 
Stefana W yszyńskiego. W ystąpili na nim  czołow i przedstawiciele polskiej kultury o orien
tacji chrześcijańskiej. Ojciec Św ięty Jan Paweł II nadesłał na ręce ks. abpa Józefa Życiń- 
kiegoz racji Kongresu specjalny List, który został odczytany na początku obrad kongreso
w ych. Papież przypom niał w  nim, że od dwóch tysięcy lat religia chrześcijańska kształtuje


