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„Narodzenie Jezusa w Betlejem nie jest faktem, który można uznać 
za zamkniętą przeszłość. Przed Nim staje bowiem cała ludzka historia: 
Jego obecność oświeca naszą teraźniejszość i przyszłość świata” -  napi
sał Ojciec Święty Jan Paweł II w bulli Incarnationis mysterium, ogłasza
jącej Wielki Jubileusz Roku 2000.

W noc Bożego Narodzenia 1999 r. Jan Paweł II dokonał uroczystego 
otwarcia Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra w Watykanie i rozpo
czął obchody Wielkiego Jubileuszu, proklamowanego jako Rok Święty. 
Będą one trwały do uroczystości Objawienia Pańskiego w dniu 6 stycz
nia 2001 r. Cały ten okres ma być czasem pojednania każdego człowieka 
z Bogiem, z innymi ludźmi oraz z samym sobą. Dla nas, Polaków, ten 
przełom wieków i tysiącleci ma znaczenie absolutnie wyjątkowe. Prze
żywamy go bowiem w historycznym okresie pontyfikatu naszego roda
ka, Jana Pawła II.

Perspektywa obchodów Wielkiego Jubileuszu towarzyszyła Janowi 
Pawłowi II od początku jego pontyfikatu. Im bardziej zbliżał się ów czas 
przełomu, tym bardziej kolejne lata, stosownie do zaleceń zawartych 
w Liście Apostolskim Tertio Millenio adveniente, były przeznaczone na 
dalsze i bliższe przygotowania do niego. Ich szczególne nasilenie przy
padło na lata 1997-1999, skoncentrowane wokół Trójcy Świętej: przez 
Chrystusa (1997), w Duchu Świętym (1998), ku Bogu Ojcu (1999). „Ob
chodząc uroczyście pamiątkę Wcielenia, wpatrujemy się nieustannie 
w tajemnicę Trójcy. Jezus z Nazaretu, objawiając Ojca, zaspokoił ukryte 
w sercu każdego człowieka pragnienie poznania Boga. To, co trwało ukry
te w stworzeniu jako pieczęć stwórczej ręki Boga i co prorocy Starego 
Testamentu ogłaszali jako obietnicę, zostało ostatecznie objawione w oso
bie Chrystusa” (Incarnationis mysterium, 3).

W Polsce doniosłym wydarzeniem tego unikatowego przełomu wie
ków i tysiącleci stało się utworzenie 1 października 1999 r. w miejsce 
dotychczasowej Akademii Teologii Katolickiej nowego Uniwersytetu,



piętnastego w naszej ojczyźnie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń
skiego w Warszawie. Obchody Jubileuszowe są przeto dla nas, nauczy
cieli akademickich, studentów i wszystkich pracowników UKSW, źród
łem szczególnej radości. Oto w nazwie naszej uczelni uczczony został 
Wielki Polak, Prymas Tysiąclecia, ten, o którym w tydzień po pamięt
nym konklawe Jan Paweł II powiedział: „Nie byłoby na Stolicy Piotro- 
wej tego Papieża-Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen uf
ności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie co
fającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, 
Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej 
Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które 
związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”. De
wizą UKSW stało się zawołanie Prymasa Tysiąclecia: „Soli Deo”.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego przejmuje po byłej ATK 
redagowanie i wydawanie kwartalnika teologów polskich, .Collectanea The
ologica”. To dla nas wielki zaszczyt i zobowiązanie. Także dlatego, że wła
śnie na tych łamach ks. Karol Wojtyła zamieścił swój pierwszy artykuł 
naukowy Quaestio de fide apud S. Joannem a Cruce (CTh 21/1950/4, 
s. 418-468). Praca teologów katolickich ma służyć przede wszystkim 
coraz pełniejszemu i wszechstronniejszemu pogłębianiu zrozumienia, 
przyjęcia i przeżywania tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, które stano
wi najważniejsze wydarzenie ludzkiej historii.

Pokolenie chrześcijan rozpoczynające Wielki Jubileusz Roku 2000 
jest świadome wyjątkowej doniosłości tego błogosławionego czasu. Pra
gniemy na różne sposoby skorzystać ze związanych z nim przywilejów 
i łask. To, co zostało nam dane, jest jednocześnie-jak wielokrotnie pod
kreśla Jan Paweł II -  zadane. O tym również wiemy i pamiętamy. Od
czuwając głęboką wdzięczność wobec Boga za to, że pozwolił nam żyć 
w takim czasie, z największą ufnością przyjmujemy za własne i powta
rzamy słowa, którymi Jan Paweł II zakończył bullę Incarnationis myste
rium: „Niech Kościół wielbi Boga Ojca w Duchu Świętym za dar zba
wienia w Chrystusie Panu -  teraz i w przyszłych stuleciach”.
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