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ZJEDNOCZENI MIŁOŚCIĄ
D O P A P IE Ż A
Przemówienie Rektora KUL podczas
otwarcia sesji naukowej z okazji
80-lecia urodzin Ojca Świętego
Jana Pawła 11-18 maja 2000 r.

Aula KUL - uczestnicy sesji jubileuszowej.
Przemawia ks. prof. dr hab. Tadeusz Styczeń

Ekscelencje,
Szczególnie Dostojny nasz Gościu,
Panie Doktorze,
Szanowni Państwo,
Takim oto potężnym i uroczystym
akcentem rozpoczyna się sesja zorgani
zowana przez rektora Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego oraz Insty
tut Jana Pawia II KUL w osiemdziesią
tą rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana
Pawia II - pielgrzyma wiary. Jak już z
treści tego wstępnego akcentu wynika,
czcząc Ojca Świętego chcemy nade
wszystko oddać cześć Chrystusowi, dla
którego obecny papież tak intensywnie
i tak gorliwie po całym świecie piel
grzymuje.
Od wielu już lat w dniu 18 maja In
stytut Jana Pawła II KUL organizuje
w ścisłej łączności z rektorem KUL, i
w jego także imieniu, uroczystą sesję z
okazji urodzin Ojca Świętego. Sesja ta
kończy całoroczny cykl konwersato
rium myśli Jana Pawła II. W odróżnie
niu jednak od zwykłych comiesięcz
nych spotkań ma charakter otwarty.
Zaprasza się na nią nie tylko społecz
ność Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego, ale całego miasta Lublina i za
proszenie to spotyka się zazwyczaj z
bardzo przychylnym odzewem. Chcę
więc najpierw gorąco podziękować kie
rownikowi Instytutu ks. prof. Tadeu
szowi Styczniowi oraz wszystkim jego
współpracownikom, że tak wiernie pa
miętają o Janie Pawle II - swoim patro
nie - i pomagają pamiętać o nim uni-

Jego Świątobliwość
Ojciec Święty Jan Paweł U
Watykan
Wasza Świątobliwość
Umiłowany Ojcze Święty,
W dniu Twoich osiemdziesiątych
urodzin - zgromadzeni w uczelni, w
której przez tyle lat byłeś Nauczycie
lem - wyrażamy Ci Ojcze Święty na
szą ogromną wdzięczność za Twoją
posługę modlitwy, słowa i świade
ctwa, którymi umacniasz Kościół,
oraz za trud głoszenia Dobrej Nowi
ny każdemu człowiekowi. Towarzy
sząc Tobie myślą i sercem pragniemy
naszą modlitwą włączyć się w Twoją
modlitwę za Kościół i świat na progu
Trzeciego Tysiąclecia.
Ojcze Święty, naszą dzisiejszą
Eucharystię w kościele Akademickim
składamy w Twojej intencji, prosząc
Boga, aby Jego łaska i miłość były
zawsze z Tobą.
JM Ks. Prof. dr hab. Andrzej Szostek
Rektor KUL
Dr Joaęufn Navarro-VaUs
Dyrektor Błoni Prasowego Stolicy
Apostolskiej
JE Ks. Abp Prof. dr hab. Józef Życiński
Metropolita Lubelski, Wldki Kanclerz
KUL
Ks. Prof. dr hab. Tadeusz Styczeń
Dyrektor Instytutu Jana Pńwta II KUL
Społeczność akademicka KUL
oraz mieszkańcy miasta Lublina

Lublin, 18 mą|a 2000 roku

wersytetowi i miastu, które szczycą się
tak szczególnymi związkami z papieżem.
Tegoroczna sesja z racji osiemdzie
siątych urodzin Jana Pawła II, które
obchodzi on w roku Wielkiego Jubileu
szu, w roku 2000 ma też charakter
szczególnie uroczysty. Cieszy nas bar
dzo, że okoliczność ta zgromadziła nas
dziś tak licznie w wielkiej Auli im. Ste
fana Kard. Wyszyńskiego. Zgromadzi
ła wielu dostojnych Gości, z których
bodaj niektórych niech mi będzie wol
no imiennie przywitać.
Chciałbym najpierw powitać i ura
dować się obecnością Jego Ekscelencji
ks. abp. prof. Józefa Życińskiego, me
tropolity lubelskiego oraz wielkiegj
kanclerza naszego Uniwersytetu. Wita
my bardzo serdecznie Księże Arcybis
kupie!

Osiemdziesiąte urodziny Ojca Świę
tego Jana Pawła II były w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim prawdziwym
świętem. W tym dniu, tj. 18 maja, KUL
gościł dr. Joaąuina Navarro-Vallsa, dy
rektora Biura Prasowego Stolicy Apo
stolskiej, który podczas konferencji
prasowej przybliżył dzień powszedni
Ojca Świętego. Najsilniejsze jednak zje
dnoczenie serc i myśli oraz skierowanie
ich ku Jubilatowi nastąpiło później.
Wiele przeżyć dostarczyła uroczysta
sesja poświęcona Papieżowi Janowi Pa
włowi II - Pielgrzymowi Wiary. Otwo
rzył ją ks. prof. dr hab. Andrzej Szo
stek, rektor KUL, który zabrał głos
bezpośrednio po odśpiewaniu przez
Chór Instytutu Muzykologii pieśni
Chrystus Wodzem. Słowo do zebranych
wygłosił ks. prof. dr hab. Tadeusz Sty
czeń. Wysłuchaliśmy też utworów Ba
cha, aktorskiej interpretacji poematu
Karola Wojtyły Myśląc Ojczyzna. Naj
ważniejszym jednak akcentem było wy
stąpienie dr. Joaęuina Navarro-Vallsa
nt. Z Papieżem —pielgrzymem na dro
gach świata, w której prelegent podzie
lił się osobistymi refleksjami dotyczący
mi niezwykłości i znaczenia pontyfikatu
Jana Pawła II. Ten szczególny gość,
który swą obecnością uświetnił uroczy
stości w KUL, przybył na zaproszenie
Instytutu Jana Pawła U - pomysłodaw
cy i organizatora sesji. Dzięki temu mo
gliśmy wspólnie przeżyć radość Jubileu
szu i skierować życzenia do Jubilata, o
którym w tym dniu pisał, mówił i my
ślą! cały świat.
Na zakończenie zjednoczyliśmy się w
kościele Akademickim KUL na Eucha
rystii w intencji Jana Pawła II, której
przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp
prof. dr hab. Józef Życiński.
Anna Kielech

Towarzyszy mu, i chciałbym go ba
rdzo gorąco również przywitać, biskup
pomocniczy lubelski ks. bp dr Mieczy
sław Cisło. Witamy gorąco!
Jest wśród nas Pani prof. Teresa
Liszcz poseł na Sejm Rzeczypospolitej.
Witam Panią Profesor bardzo gorąco!
A na jej ręce kieruję powitanie wszyst
kich innych członków Parlamentu Rze
czypospolitej, którzy być może tu są, ale
których nie mogę przywitać, bo informa
cji o ich obecności nie otrzymałem.
Witam bardzo gorąco Wojewodę
Lubelskiego Pana mgr. Waldemara Du
dziaka. Witam Przewodniczącą Rady
Miejskiej w Lublinie Panią mgr Helenę
Pietraszkiewicz oraz Prezydenta Miasta
Lublina Pana mgr. Andrze.
ja Pruszkowskiego. Chcial- | 19 | | )
bym podkreślić, że zarówno
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Pan Wojewoda, jak i Pani
| Przewodnicząca, jak i Pan

Prezydent ściśle są związani
z naszym Uniwersytetem - są jego ab
solwentami, a uniwersytet zawsze chęt
nie służy swoją pomocą, jak potrafi
także zarządowi regionu i miasta.
Jest wśród nas również wicedyrek
tor Muzeum Lubelskiego Pan dr And
rzej Konstankiewicz, którego gorąco
witamy, a który w pewnym sensie re
prezentuje świat kultury tak nam wszy
stkim, a dziś szczególnie bliski. Otrzy
małem właśnie informację, że oprócz
wicedyrektora jest Pan Dyrektor Zyg
munt Nasalski, bardzo gorąco dziękuję
Panie Dyrektorze.
Jest wśród nas również przewodni
czący Stowarzyszenia Prawników Kato
lickich Pan Tadeusz Szymański, wita
my gorąco.
Zebrała się dosyć spora liczba pro
fesorów i innych pracowników naszej
Alma Mater, ogromnie się cieszymy,
że profesorowie naszej uczelni do serca
sobie biorą zaproszenia rektora i Insty
tutu Jana Pawła II z tej szczególnej
okazji; witamy profesorów bardzo go
rąco, bardzo serdecznie.
Witam wreszcie wszystkich obec
nych, raz jeszcze przepraszając, że
imiennie nie witam tych, których być
może witać także powinienem; bardzo
za to przepraszam, ale zanadto by
przedłużyło to naszą uroczystość. Go
rąco się cieszymy wszystkimi i każdym
z osobna w naszej auli, zwłaszcza z ra
cji tak szczególnej uroczystości.
Witamy gorąco również przedstawi
cieli środków społecznego komuniko
wania, dla których dzisiejszy gość jest
gościem szczególnym i mamy nadzieję,
że też w szczególny sposób jego obec
ność w KUL zostanie odnotowana.
Szanowni Państwo,
w programie dzisiejszej uroczystoś
ci zapowiedziany był także występ Gu
stawa Holoubka, tymczasem otrzyma
liśmy telegram. Rozumiemy, choroba
uniemożliwiła przybycie do nas, tym
bardziej się jednak cieszymy i jesteśmy
wdzięczni Panu Krzysztofowi Gosztyle,
który zechciał nas swoją interpretacją
poezji Karola Wojtyły ubogacić i tym
serdeczniej go wśród nas witamy.
Szanowni Państwo,
uroczysta sesja organizowana z oka
zji urodzin umiłowanego przez nas
wszystkich Ojca Świętego, skłania or
ganizatorów do zaproszenia z wykła

dem takich gości, którzy pomagają
nam spojrzeć z szerszej perspektywy
na ten niezwykły pontyfikat i na nie
zwykłego człowieka, którego Bóg w
naszych czasach na Stolicy Piotrowej
postawił. Warto wymienić choćby pre
legentów ostatnich lat, którzy dzielili
się z nami swoją miłością do Ojca
Świętego i swoim przekonaniem o
wielkości jego posługiwania Kościoło
wi i światu. I tak:
• w 1993 roku wykład miał Nicolaus
Książę Liechtenstein. Tam mieści się
Międzynarodowa Akademia Filozoficz
na, której współzałożycielem jest m.in.
ks. prof. Tadeusz Styczeń, a która od
początku aż po dziś dzień wiernie to
warzyszy refleksją filozoficzną papie
żowi.
• Rok później gościliśmy prof. Rocco
Buttiglione filozofa i polityka, doktora
honoris causa KUL, który dla lepszego
poznania myśli papieża Polaka nauczył
się języka polskiego, a nas zdumiał nie
tylko znajomością trudnej dla obcokra
jowców polszczyzny, ale bardziej jesz
cze głębią zrozumienia obecnego pon
tyfikatu.
• W roku 1995 gościliśmy Irinę Iłowajską Alberti - wielkiego świadka
wierności Bogu w trudnym czasie i
trudnym kraju. Niedawna wiadomość
o śmierci pani Iłowajskiej zasmuciła
nas tym bardziej, że miała ona i w
tym roku gościć w Instytucie Jana Paw
ła II.
• W kolejnym roku słuchaliśmy wy
kładu Hiszpana prof. Josć Luisa Illanesa z Uniwersytetu w Pampę lunie, gdzie
z kolei doktorem honoris causa jest ks.
prof. Tadeusz Styczeń.
• W roku 1997 przemawiał stąd ks. abp
Marian Jaworski bliski współpracownik
kardynała Wojtyły jeszcze sprzed 1978
roku a obecnie metropolita tak trudnej
archidiecezji lwowskiej obrządku łaciń
skiego.
• Także w ostatnich dwóch latach goś
ciliśmy biskupów. Kolejno w 1998 roku
biskupa prof. Andreasa Launa z A u
strii, znanego moralistę odważnie bro
niącego nauczania Jana Pawła II, w
ubiegłym zaś roku ks. bp. prof. Angelo
Scolę rektora Uniwersytetu Laterań
skiego a zarazem rektora założonego w
tymże uniwersytecie z inicjatywy obec
nego papieża Instytutu Studiów nad
Małżeństwem i Rodziną. Nie muszę ni
komu mówić, jak bliska to dziedzina
obecnemu Papieżowi, jak bliską dla

nas postacią jest także ksiądz biskup i
rektor Uniwersytetu Laterańskiego.
Każda z tych sesji i każdy z tych
wykładów był wydarzeniem. A prze
cież trudno nie wspomnieć jeszcze jed
nego sympozjum z pamiętnego roku
1987 z wykładem Karla Dedeciusa.
Moment ten był szczególny zarówno z
racji tematu samego wykładu: Ewange
lia i kultura w doświadczeniu środkowo
europejskim, jak i dlatego, że wielki
ten przyjaciel Polski i jej kultury został
wówczas z inicjatywy Instytutu dokto
rem honoris causa naszej Alma Mater,
jak i wreszcie dlatego, i dlatego przede
wszystkim, że wykład ten poprzedzał
bezpośrednio wizytę Ojca Świętego w
Polsce i w Lublinie, tu na KUL. Warto
wspomnieć, że w sesji tej brał wówczas
udział i przysłuchiwał się wykładowi dr
Joaquin Navarro-Valls.
Rok Wielkiego Jubileuszu, który jest
za razem rokiem osiemdziesiątych uro
dzin Ojca Świętego kazał rozglądać się
za jubileuszowym prelegentem, za kimś,
kto stale i z bliska towarzyszy Papieżo
wi, kto zdrowie i siły swe poświęca bez
reszty posługiwaniu Słudze sług Bożych,
kto wreszcie będzie z tego tytułu szcze
gólnie kompetentny w odmalowaniu
specyfiki i doniosłości jego Piotrowego
posługiwania. Kto mógłby to lepiej
uczynić niż długoletni, i jak wiemy z
wielu jego wypowiedzi, znakomity
współpracownik Ojca Świętego, oddany
mu
bez
reszty
myślą
i sercem dyrektor Biura Prasowego Sto
licy Apostolskiej dr Joaquin Navarro-Valls. Witamy Pana Doktora bardzo,
bardzo serdecznie! (oklaski).
To jest miara serdeczności powita
nia Panie Doktorze. Wiem z nieoficjal
nych źródeł, że nasz Dostojny Prele
gent, by przybyć do nas, musiał zrezyg
nować z udziału w innych bardzo waż
nych wydarzeniach Kościoła. Tym bar
dziej jesteśmy mu wdzięczni za jego
obecność, i za jego wykład, który wy
rasta wprost z niepowtarzalnych do
świadczeń i przemyśleń Pana Doktora.
Z papieżem pielgrzymem na dro
gach świata - tak brzmi temat dzisiej
szego wystąpienia i tak można by streś
cić ostatnie lata życia i pracy drogiego
prelegenta. Obiecujemy Panie Dokto
rze słuchać uważnie pańskich słów,
które wprost dotyczyć będą niezwykłe
go posługiwania papieża pielgrzyma,
ale poprzez które przebijać będzie z
pewnością osobiste doświadczenie i oso
biste umiłowanie Ojca Świętego. Ta mi
łość do Papieża nas zawsze, a dziś
szczególnie, łączy. Raz jeszcze gorąco
dziękując za przybycie, chciałbym od
dać głos ks. prof. Tadeuszowi Stycz
niowi.

As. Andrzej Szostek

