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Do Czcigodnego Brata

Arcybi skupa Marka Jgdraszewskiego

Wielkiego Kanclerza

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla II
w Krakowie

w dniu 11 stycznia 1397 roku, na prosbg sw. Jadwigi Krdlowej i jej
malzonka Wadyslawa, papie? Bonifacy IX bull4 ,,Eximiae devotionis affectus'o

erygowal Wydzial Teologiczny dwczesnej Akademii Krakowskiej, potem

Uniwersytetu Jagiellorlskiego. Jego kontynuacj4 jest dzisiejszy Wydziai
Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla IL Mija zatem 625 lat od

tego donioslego wydarzenia, z, kt6rego bierze pocz4tek historia waszej

relatywnie mtodej uczelni. wraz z wami dzigkujg Bogu za tg ponad

sze§ciowiekow4 tradycjg, z calym dorobkiem naukowym i dydaktycznym, jak
te| szczeg6ln4 duchowoSci4 tworzon4 przez §wigtych zaloLrycieli, profesordw i
studentdw.

Historia, na ktdrej budujecie terufutiejszo§é, jest niezwykla i doniosla, ale

zarazem zobowi4zuj4ca. Dzisiejsze azasy bowiem wymagaj4 od nas wszystkich,

aby nie zapominaé o tradycji, ale r6wnocze§nie znadzielqpatrzecw przyszloéé i
tworzyé przyszlo§é. Dewiz4 waszego uniwersytetu jest wezwauie: ,,rd1cie i
nauczajcie" (Mt 28, l9), a w dokumencie o jego misji zostalo zapisane, àe jego

dzialalno§é polega na naukowej refleksji nad tresci4 objawienia,
z zastosowaniem klasycznych i wspdtczesnych metod badawczych. Sw. Jan



Pawel II wskazywat na potrzebg takiej ,postugi my§lenia", dzigki ktdrej

§rodowiska uniwersyteckie wlqczaj| sig w ko§cieln4 misjg szerzenia

Chrystusowego orEdzia w dwiecie. Dlatego, wierni wielowiekowej tradycji,

odczytujcie znaki czasu, podejmujcie z odwaga nowe wyzwania, aby skutecznie

nie§é wsp6lczesnemu czlowiekowi i §wiatu prawdg Ewangelii. Niech wasz

Uniwersltet bgdzie miejscem formacji nowych pokoleri chrze§cijan, nie tylko
przez badania naukowe i dociekanie prawdy, ale takle przez spoleczne

§wiadectwo Zycia wiar4. Niech bEdzie wspdlnotq, w kt6§ zdobywanie wiedzy

lqczy sig z promocj4 szacunku dla kaZdego czlowieka ze wzglEdu na Boga,

kt6ry go stworzyl, i z trosk4 o ksztahowanie serc, o otwieranie ich na to, co

najwa2niejsze, eo trwale i co nie przemija. Mlodzi ludzie majq swoje marzenia i
swoje cele, a katolicki Uniwersytet powinien pomagaé im realizowaé je

w oparciu o prawdg, dobro i pigkno, kt6re maj4 swoj e 2r6dtro w Bogu. Wasza

posluga my§lenia i poszukiwania prawdy jest dzisiaj potrzebna Ko§ciotrowi

w Polsce i w §wiecie. Petnijcie j4 w poczuciu odpowiedzialno§ci za wierno§é

waszej misji: idicie inauczajcie!

W modlitwie Bogu polecam Ciebie, Drogi Bracie, Rektora i Profesordw,

Student6w i Pracownikdw uniwersytetu, przyzywaj}c wstawiennictwa sw.

Jadwigi Kr6lowej fundatorki Wydziatu oraz §w. Jana Pawla II, i z serca

udzielam wszystkim Apostolskiego Blogoslawieristwa.

F*;,-,

Watykan, 6 stycznia, w uroczysto§é Objawienia PaÉskiego,2A22 roku.


