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OJCSEC ŚW IĘ T Y JAN PAW EŁ II P R ZY JĄ Ł
D O K T O R A T HONORIS CAUSA
U N IW E R SY T E T U K A R D Y N A Ł A S T E F A N A W Y S Z Y Ń SK IE G O

15 grudnia 2001 r. w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego
w Watykanie Jan Paweł II podczas specjalnej audiencji przyjął dok
torat honoris causa wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzięki temu, jeden z najmłod
szych uniwersytetów w Polsce, utworzony jesienią 1999 r., wszedł
do elitarnego grona uczelni, które mogły uhonorować Ojca Święte
go swoim najwyższym tytułem akademickim.
Myśl o nadaniu Ojcu Świętem doktoratu honoris causa, przedsta
wiona 15 maja 2001 r. na posiedzeniu Rady Rektorskiej przez pro
rektora do spraw nauczania i studenckich, została podjęta i dwa dni
później przedstawiona Senatowi UKSW. W Nadzwyczajnej Uchwa
le Senat jednogłośnie stwierdził: „Prosząc Jego Świątobliwość o ła
skawe przyjęcie tego najwyższego wyróżnienia akademickiego, ja
kim dysponujemy, pragniemy wyrazić naszą wdzięczność, zapewnić
0 duchowej bliskości oraz uczcić Jego Osobę i Pontyfikat. Wkład
Ojca Świętego i znaczenie Jego posługi dla Kościoła, świata oraz dla
Polski przewyższają wszystko, co moglibyśmy wyrazić słowami”.
W sobotę, 26 maja 2001 r., prorektor UKSW do spraw nauczania
1 studenckich został przyjęty w Watykanie przez bp. Stanisława
Dziwisza. Dwie okoliczności przemawiały na rzecz przychylnego
rozpatrzenia naszej prośby: obchodzony właśnie w Polsce Rok Kar
dynała Stefana Wyszyńskiego oraz fakt, iż nowo utworzona uczel
nia potrzebuje mocnego fundamentu. Obydwie znalazły wyraz
w zakończeniu Nadzwyczajnej Uchwały Senatu UKSW: „W dwu
dziestym trzecim roku pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II
i w drugim roku swojego istnienia Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie nadaje Jego Świątobliwości doktorat
honoris causa, zapewniając, że gorąco oczekiwane przez całą spo-
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leczność akademicką łaskawe przyjęcie stanowiłoby dla nas zobo
wiązanie, a także trwały i solidny fundament, na którym teraźniej
szość i przyszłość naszej uczelni z Bożą pomocą budowana będzie”.
Kilka tygodni później z Sekretariatu Stanu nadeszła przychylna
odpowiedź. Rozpoczęły się przygotowania, celem ustalenia daty
i przebiegu podniosłej uroczystości oraz godnej reprezentacji
UKSW w Watykanie. Po ustaleniu szczegółów i niezbędnych przy
gotowaniach 13 grudnia udała się do Rzymu ponad stutrzydziestoosobowa delegacja, w której skład wchodził Senat UKSW i Władze
Rektorskie, a także przedstawiciele wykładowców, pracowników
administracyjnych oraz studentów. Razem z nami udał się również
Wielki Kanclerz UKSW, prymas Polski kard. Józef Glemp. Atmo
sfera pobytu w Rzymie i w Watykanie była niezapomniana. W so
botę, 15 grudnia, Ojciec Święty przyjął doktorat i wygłosił do nas
wspaniałe przemówienie, odebrane jako wyraz zaufania, zaszczytne
wyzwanie i wielkie zobowiązanie. Ogromnym przeżyciem stało się
również zaproszenie w niedzielę 16 grudnia rektora i trzech pro
rektorów UKSW przez bp. Stanisława Dziwisza na wspólny obiad
z Janem Pawłem II.
W przemówieniu Ojca Świętego skierowanym do Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego znalazły się takie słowa: „Ta
uczelnia przez solidne zaangażowanie naukowe profesorów i stu
dentów, będzie kształtować duchowe oblicze nie tylko Polski, ale
całej Europy. Jest to zadanie wielkie - wydawałoby się nawet za
wielkie - ale jest to misja, do której wezwane są wszystkie europej
skie środowiska naukowe odwołujące się do chrześcijańskiej trady
cji. Podejmujcie to wezwanie z ufnością. Młodość waszej uczelni
może być waszą siłą, źródłem nowych energii płynących ze świeże
go podejścia do zagadnień, z którymi od wieków zmagają się inne
ośrodki naukowe. Wykorzystajcie możliwości, jakie stwarza mło
dość - młodość instytucji i młodość ducha! Wasza młodość!”
Bóg zapłać, Ojcze Święty!
K s.prof UKSWdrhab. Waldemar CHROSTOWSK1
Prorektor UKSW ds. nauczania i studenckich
Redaktor naczelny „Collectanea Theologica”

-

6

-

