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Em inencjo, K sięże Kardynale, W ielki Kanclerzu Papieskiego W ydziału Teologiczne
go  w e W rocławiu!

M agnificencjo, K sięże Rektorze!
Em inencjo, Prześwietny Doktorze Honorowy Papieskiego W ydziału Teologicznego  

w e W rocławiu!
Ekscelencje, M agificencje, Szanowni Państwo!
W  im ieniu liczn ie zgrom adzonych tutaj retorów reprezentujących trzynaście w yższych  

uczeln i W rocławia i Opola, chciałbym  złożyć serdeczne gratulacje i przekazać wyrazy  
najw yższego uznania, zarówno nowem u doktorowi honoris causa, z powodu tak zaszczyt
nego w yróżnieni, jak i wrocławskiej uczelni teologicznej, która pozyskała tak wspaniałe
go now ego doktora honorowego. Jest to oczyw iście zarazem w ielka satysfakcja dla całego  
środowiska akadem ickiego W rocławia i Opola.

Ksiądz Kardynał Joseph Ratzinger, kapłan, uczony, profesor uniwersytetów w  Fre
ising, Bonn, Münster i Tübingen, autor w ielu  znakomitych prac naukowych, jeden z naj
w ybitniejszych teo logów  chrześcijańskich X X  wieku, doktor honorowy dziew ięciu u czel
ni, został członkiem  społeczności akademickiej stolicy D olnego Śląska. Jest to dla nas 
powód do radości i dumy. Składam dostojnemu Doktorowi Honorowemu życzenia w sze l
kiej pom yślności -  dobrego zdrowia i niespożytej energii w  pracy dla dobra K ościoła  
i nauki.
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Wasza Eminencjo!
Pragnę wyrazić w ielką radość z  faktu, że tak wybitny uczony-teolog jak Wasza Emi

nencja w szed ł do wrocławskiej w spólnoty ludzi nauki. Jest to dla nas ogrom ny zaszczyt.
D la Papieskiego W ydziału T eologicznego w e Wrocławiu obecność Waszej Eminencji 

w  gronie jeg o  teologów  jest zasłużonym  powodem  do dumy, a zarazem zobowiązaniem .
Zobow iązaniem , aby stale pamiętać o tym, że praca teologa nie jest dla pojedynczego  

uczonego, ale dla w spólnoty katolickiej, dla całego K ościoła, że praca teologa jest służbą  
K ościołow i. Z intelektualnych ow oców  tej pracy i służby, korzystać m ożem y my -  ludzie 
św ieccy, aby lepiej i głębiej poznać i zrozum ieć Prawdy Naszej Wiary.

W  rozm ow ie z  Vittorio M essorim  w  1984 roku, pow iedział Wasza Eminencja, że  Jego 
zadanie jako urzędnika w  służbie K ościoła i jako teologa polega na otwieraniu drzwi, na 
przygotow yw aniu m iejsca. Dziękujem y Waszej Eminencji za to, że  przybył tu i zechciał 
otworzyć nam drzwi.


