
Marian Rola

Sprawozdanie z uroczystości nadania
doktoratu honoris causa
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 26/3-4, 28-32

1983



28 Nadanie doktoratu honoris causa [24]

'SPRAWOZDANIE
Z UROCZYSTOŚCI NADANIA DOKTORATU HONORIS CAUSA

Uroczystość nadania J. E. Księdzu Arcybiskupowi Józe
fowi Glempowi, Prym asow i Polski, doktoratu  honoris causa 
n auk  praw nych odbyła się w  dniu 29 czerwca 1982 r. Zapo
czątkow ała ją o godz. 10.00 Msza św. koncelebrow ana w w y
pełnionej po brzegi pracow nikam i dydaktyczno-naukow ym i, 
studen tam i i zaproszonymi gośćmi, sąsiadującej z gmachem 
Uczelni, pokam edulskiej św iątyni pod wezwaniem  Niepoka
lanego Poczęcia NMP. P rzy  ołtarzu ofiarnym  wraz z Dostoj
nym  D oktorantem  stanęli pracow nicy dydaktyczno-naukow i 
miejscowego W ydziału P raw a Kanonicznego: ks. prof. Remi
giusz Sobański — R ektor ATK, ks. prof. Tadeusz Paw luk —■ 
D ziekan W ydziału, o. doc. Ferdynand S. Pasternak  — P ro 
dziekan W ydziału, o. prof. Joachim  R. Bar, ks. prof. M arian 
Fąka, ks. prof. M arian A. M yrcha, ks. doc. M arian Pastuszko, 
ks. prof. Ignacy Subera, ks. prof. Edw ard Sztafrowski, ks. 
prof. M arian Żurowski, ks. d r Ju lian  Kałowski, ks. dr Jerzy  
Laskowski, ks. d r S tanisław  Nowak, ks. dr M arian Rola i ks. 
d r Je rzy  Syryjczyk. Mszę św. ofiarowano w  in tencji upro
szenia i błogosławieństwa Bożego dla Ojczyzny, Kościoła w 
Polsce i Księdza Prym asa.

Podczas Mszy św. homilię wygłosił Rektor ATK, ks. prof. 
d r hab. Remigiusz Sobański. Naw iązując do przypadającej w 
tym  dniu uroczystości Św iętych Apostołów P io tra i. Paw ła 
Ksiądz R ektor podkreślił ich niezłom ną w iarę w  C hrystusa i 
przekonanie o doniosłej misji, jaką chrześcijanie m ają pełnić 
wobec świata. M ając świadomość, że działalność religijna jest 
odm ienna od działalności społecznej i politycznej, wyznawcy 
C hrystusa są jednak  solidarni ze św iatem  i jego problem am i. 
Chcą rozwijać i doskonalić świat. Chcą dopomóc narodom  w 
pełnej realizacji ich celów, którym i są: dobro osoby ludzkiej 
i rozwój w spólnoty b ratersk iej w  świecie. Chcą pomóc czło
wiekowi w  zrozum ieniu sensu ludzkiej egzystencji. Również 
wspólnota katolickiej Uczelni, czerpiąc z Mądrości Bożej —■ 
kontynuow ał Ksiądz Rektor — chce ukazywać światło i siły 
w yprow adzające człowieka z lab iryn tu  powikłań; chce współ-
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cierpieć i działać kojąco, współweselić się, lecz i w porę udzie
lać przestróg. Obecna O fiara Eucharystyczna nie jest jedynie 
zwyczajowym dodatkiem  do uroczystości złożenia hołdu p ry 
masowskiej służbie dla Narodu, lecz jest źródłem z którego 
w spólnota uczelniana czerpie siły napędowe do działania. O 
przewodniczenie tej Ofierze — stw ierdził Mówca — został 
poproszony Ksiądz Prym as na znak łączności Uczelni z na
rodową p rak tyką  w iary, k tórą jako pasterz polskiego Kościo
ła organizuje. W spólnota Uczelni w  tej wierze i autorytecie 
pasterzy znajduje oparcie, choć ani w iara nie zwalnia nikogo 
z osobistej aplikacji Ewangelii do sytuacji życiowych, ani pa
sterskie prowadzenie nie pozbawia odpowiedzialności za w ła
sne decyzje. Kończąc homilię Ksiądz R ektor przypom niał, że 
spraw ując sakram ent jedności chrześcijańskiej w spólnota pro
si Pana o pokój i ducha b raterstw a w naszym  Narodzie oraz 
o to, by błogosławił Prym asow i Polski, k tó ry  jest heroldem  
pokoju w  naszej Ojczyźnie.

Po Mszy św., po krótkiej przerw ie, odbyła się uroczysta 
sesja prom ocyjna. O tworzył ją  Ksiądz R ektor Remigiusz So
bański. W swym  w ystąpieniu stw ierdził, że celem przeżyw a
nej uroczystości jest uczczenie społecznej i narodow ej służby 
Prym asa Polski. Od blisko tysiąca la t — podkreślił Ksiądz 
Rektor — od Radzima G audentego i pierwszego Prym asa 
M ikołaja arcybiskupi gnieźnieńscy służą Ojczyźnie. Dziś w 
Polsce nie trzeba dowodzić, że Kościół służy człowiekowi w 
jego w ym iarze jednostkow ym  i społecznym. Przykładem  tej 
służby są zasługi ostatnich Prym asów. Również obecny Arcy
biskup Gniezna i W arszawy, biorąc na siebie dziedzictwo i po
słannictw o Prym asów  Polski, nie szczędzi sił, aby w prow a
dzić pokój do naszego życia społecznego. Uczelnia katolicka —■ 
oznajm ił Ksiądz R ektor — poprzez nadanie Księdzu A rcy
biskupowi Józefowi Glempowi ty tu łu  doktora honoris causa 
chce zamanifestować, że, podobnie jak  Naród, ze czcią, wdzię
cznością i nadzieją patrzy  na Księdza Prym asa i utożsam ia 
się z postaw ą i służbą prym asowską, k tó rą  swoją akadem ic
ką działalnością pragnie wspierać.

W drugiej części swego przem ówienia Ksiądz Rektor po
w itał przybyłych gości, wśród k tórych  byli: ks. abp Bronisław
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Dąbrowski — Sekretarz Episkopatu Polski, ks. bp prof. K a
zimierz M ajdański — ordynariusz szczecińsko-kamieński, dy
rek to r In sty tu tu  Studiów  nad Rodziną ATK, ks. bp Józef 
Rozwadowski —  ordynariusz łódzki, ks. bp Edw ard Kisiel — 
ordynariusz w  Białym stoku, ks. bp doc. Bohdan Bejze z Ło
dzi, ks. bp Jan  Czerniak z Gniezna, ks. bp doc. Edw ard Ozo
rowski z Białegostoku, ks. bp doc. Kazim ierz Rom aniuk z 
W arszawy, ks. bp Stanisław  S tefanek ze Szczecina, ks. bp 
Jerzy  Dąbrowski —  zastępca sekretarza Episkopatu Polski, p. 
prof. Benon Miśkiewicz — M inister Nauki, Szkolnictwa W yż
szego i Techniki, p. prof. Adam  Łopatka — M inister-K iero
w nik Urzędu do Spraw  W yznań, p. Jacques D upuy —■ am ba
sador F rancji, p. Joost L. van  der K un — am basador Ho
landii, p. Jav ie r Villacieres — am basador Hiszpanii, ks. prof. 
W itold Benedyktynowicz — prezes Polskiej Rady Ekum eni
cznej, o. Józef P ła tek  — generał OO. Paulinów , ks. H enryk 
K ietliński —  prow incjał Księży Pallotynów , ks. Zygm unt 
Perz — prow incjał OO. Jezuitów , o. A leksy Chalcarz — opat 
z Jędrzejow a, ks. Edw ard Szym anek — w ikariusz generalny 
Tow arzystw a Chrystusowego, ks. płk dr Ju lian  Hum eński — 
generalny dziekan W ojska Polskiego, p. prof. M aria Radom
ska —  rek to r Akadem ii Rolniczej w W arszawie, p. prof. W ła
dysław Findeisen — rek to r Politechniki W arszawskiej, p. 
prof. Józef Łukaszewicz — rek to r U niw ersytetu W rocław
skiego, p. prof. Stanisław  K ałużyński — prorektor Uniw ersy
te tu  W arszawskiego, p. prof. Andrzej Kopff — prorektor Uni
w ersy te tu  Jagiellońskiego. Katolicki U niw ersytet Lubelski re 
prezentowali: ks. rek to r prof. Mieczysław Krąpiec, ks. pro
rek to r prof. H enryk W ojtyska i ks. dziekan prof. Józef K ru 
kowski. W śród gości byli przedstaw iciele Władz: p. naczelnik 
A leksander Wołowicz i p. dyrektor Jerzy  Śliwiński.

Podziękowawszy obecnym gościom za przybycie na uroczy
stość Ksiądz R ektor wspom niał, że w yrazy swojej solidarno
ści ze zgromadzonymi w Uczelni przekazał J. E. Ksiądz A rcy
biskup Luigi Poggi, Nuncjusz Apostolski.

Następnie zabrał głos Dziekan W ydziału Praw a Kanonicz
nego, ks. prof, d r hab. Tadeusz Paw luk. U zasadniając w  swym 
obszernym  w ykładzie nadanie doktoratu honoris causa nauk
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praw nych wskazał najpierw  na doniosłą rolą arcybiskupów 
gnieźnieńskich i Prym asów  Polski nie tylko w w ypełnianiu 
apostolskiej m isji Kościoła, lecz także w kształtow aniu pol
skiej świadomości narodow ej, integrow aniu Narodu i w ży
ciu społecznym Polaków. Z kolei omówił szeroką form ację 
praw niczą Księdza Prym asa. Zwrócił też uwagę na więzy łą
czące Kśiędza Prym asa z Akadem ią Teologii Katolickiej, szcze
gólnie zaś z W ydziałem  P raw a Kanonicznego.

Z kolei przem ówił ks. prof. d r hab. M arian Żurowski, kie
rownik K ated ry  Kościelnego P raw a Cywilnego, powołany 
przez Senat ATK na prom otora nadania Księdzu Prym asow i 
doktoratu  honoris causa. W swoim w ystąpieniu ks. prof. M. 
Żurowski zanalizował pracę naukow ą Dostojnego D oktoranta 
z zakresu praw a, zilustrow ał przejaw y solidności Jego pracy 
praw niczej i zaangażowania w istotne spraw y Kościoła i życia 
społecznego w Polsce, wreszcie odczytał treść dyplomu do
ktorskiego.

Dyplom doktora nauk  praw nych honoris causa. J. E. Księ
dzu Prym asow i Józefowi Glempowi wręczył Ksiądz Rektor 
Remigiusz Sobański, w ystępując w  asyście Księdza Dziekana 
i Księdza Prom otora. Po wręczeniu dyplom u uczestnicy uro
czystości podchodzili do Księdza Prym asa, aby Mu złożyć gra
tu lacje i najlepsze życzenia.

Na zakończenie głos zabrał Ksiądz Prym as. W yraził swoje 
w zruszenie i wdzięczność Akadem ii Teologii K atolickiej za 
ukazanie historycznej i ak tualnej roli Kościoła i P rym asa w 
naszej Ojczyźnie. Stw ierdził, że o trzym any ty tu ł doktora ho
noris causa trak tu je  jako wzmocnienie więzów łączących Go 
z Uczelnią. Mówiąc o tych  więzach oświadczył, że m ile wspo
m ina swą pracę na W ydziale P raw a Kanonicznego, gdzie pa
nowała zdrowa w spółpraca i szlachetna ryw alizacja między 
pracow nikam i naukowym i. Podobnie szlachetne współzawod
nictwo w poszukiwaniu praw dy powinno panować na wszy
stkich i pomiędzy wszystkim i uczelniami, nie tylko o profilu 
wyznaniowym . Trzeba je także przenieść na inne dziedziny 
życia społecznego tak, by w szlachetnym  dialogu mogła w 
pełni zabłysnąć prawda.

W dalszej części swego przem ówienia Ksiądz Prym as w yra
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ził nadzieję, że Akadem ia Teologii Katolickiej, posiadając obok 
Katolickiego U niw ersytetu  Lubelskiego doniosły w kład w ży
cie Narodu, będzie mogła nadal kontynuować swoją działal
ność w  gm achu rozm iaram i godnym jej zasług i zadań.

W końcu Ksiądz Prym as złożył podziękowanie pod adresem  
Uczelni i wszystkich, k tórzy złożyli Mu gratulacje i życzenia, 
w szczególności zaś p. M inistrowi Nauki, Szkolnictwa W yż
szego i Techniki.

Zarówno podczas Mszy św., jak  i podczas sesji prom ocyjnej 
występował Chór ATK pod dyrekcją  ks. m gr Kazim ierza Szy- 
momilka.

Ks. M arian Rola


