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wiązanie z Kościołem światowym byliśmy świadomi, że Kościół
katolicki wcale nie jest Kościołem jednego kraju i potrafi do
konać rzeczy, które relatywizują roszczenia do absolutności in
nych ideologii. Jako teologowie katoliccy pozostaliśmy razem po
nad granicami, bez wielkiej retoryki wspólnotowej!
Wielce szanowny profesorze Ullrich!
Dzięki Księdza zaangażowaniu na rzecz prawdziwego katolicy
zmu teologii i nauki, pozostaliśmy świadomymi Europejczykami
i stanowimy jedność — po prostu dlatego, że istniejemy. Pamię
tając z wdzięcznością o Księdza działalności naukowej, chcemy
dziś Księdza uczcić. AkademiŁa obdarza Księdza profesora najdroż
szym darem, który posiada: godnością doktora honoris causa.
Następuje to w okresie przemian w naszych krajach, które znaj
dują się w centrum uwagi światowej opinii publicznej. Rów
nież dla nas wybiła historyczna godzina. Określamy ją „godzi
ną prawdy”. Wpatrujemy się w nią z Księdzem, księże profeso
rze Ullrich, tak uważnie, jak tylko potrafimy, mając na uwadze
jedność i przyszłość Europy!
Dziękuję Państwu za uwagę, a teraz oddaję głos księdzu Dzie
kanowi i proszę go o przeprowadzenie promocji doktoratu hono
ris causa.
H. Juros
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Magnificencje, Dziekani, Profesorowie!
Szanowni Państwo!
Naszą powinnością jest poznanie Bożego Objawienia, refleksja
nad jego treścią, oraz właściwe odniesienie tej refleksji do życia
w duchu Chrystusowym.
Jesteśmy świadomi ograniczoności naszego roizumienia niezmie
rzonej Prawdy Bożej, dlatego szukamy kontaktu z tymi, którzy
również radośnie pełnią swe zadanie poznawania. Wdzięczni je
steśmy tym zwłaszcza którzy ten kontakt dzielenia stię poznawa
ną Prawdą ułatwili lub też ułatwiają.
Taki między innymi motyw brany był pod uwagę w uzasadnie
niu dla Rady Wydziału Teologicznego, gdy w dniu 22 maja

108

L O T H A R U L L R IC H

[41

1989 r. . podejmowała uchwalę o wystąpienie z wnioskiem do
Senatu Akademii Teologii Katolickiej jak i dio Miinlilsiterstwa
Edukacji Narodowej o nadanie ks. prof. drowi Lotharowi Ullrichowi z Wydziału Teologicznego w Erfurcie (NRD) tytułu dokto
ra honoris causa teologii.
W imieniu tejże Rady Wydziału, której jako dziekan aktualnie
przewodniczę, wyrażam głęboką radość z powodu realizowania
slię naszego wniosku na obecnej uroczystej sesji promocyjnej.
J. Łach
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LAUDACJA
1. Profesor dr Lothar U-llrich urodził się w roku 1932 w Ber
linie. Teologię studiował najpierw w Fuldzie (Philosophisch-The
ologische Hochschule, 1951—1953), następnie w Erfurcie (Philoso
phisch-Theologische Studium, 1953—1955), wreszcie — rok pa
storalny w Neuzelle (Pastoralseminar Neuzelle, 1955/56). W roku
1956 przyjął w Berlinie święcenia kapłańskie.
Dwa pierwsze lata po święceniach pracował jako wikariusz w
parafii św. Marii Magdaleny w Pirenzlau, następnie w Filozofi
czno-Teologicznym Studium w Erfurcie jako naukowy asystent.
W latach 1962—1965 był wicerektorem i wykładowcą teologii dog
matycznej w arcybiskupim seminarium duchownym w Huysburgu pod Halberstadt. W latach 1965—1969 pełnił funkcję regensa
seminarium duchownego-ałumniatu w Erfurcie. W międzyczasie
uzyskuje doktorat z teologii na Uniwersytecie Jana Gutenberga
w Mainz. Pracę na temat: Fragen der Schöpfungslehre nach Jakob
von M etz OP (opublikowaną w Lipsku w 1966) przygotował pod
kierunkiem prof. R. Haubsita.
Od rok-u 1967 L. Ullrich podejmuje wykłady teologii dogma
tycznej w Filozoficzno-Teologicznym Studium w Erfurcie, gdzie
od 1970 roku zostaje docentem, a od 1974 — profesorem zwy
czajnym. W latach 1976/77, 1983/84 i 1988/89 pełni funkcję rektora
Studium w Erfurcie.
2. Poza rozprawą doktorską prof. Ullrich opublikował wykła
dy dotyczące egzystencji kapłańskiej (Spannungsfelder priester-

