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SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOŚCI NADANIA 
DOKTORATU HONORIS CAUSA JEGO EMINENCJI 

KARDYNAŁOWI EDWARDOWI M. EGANOWI 
ARCYBISKUPOWI METROPOLICIE NOWEGO JORKU

Dnia 25 marca 2004 roku Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie na wniosek Rady Wydziału Prawa Ka
nonicznego podjął uchwałę o nadaniu Jego Eminencji Księdzu 
Kardynałowi Edwardowi M. Eganowi, Arcybiskupowi Metropoli
cie Nowego Jorku, tytułu doktora honoris causa nauk prawnych.

Wręczenie dyplomu doktorskiego miało miejsce 29 kwietnia 2004 
roku w gmachu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. Uroczystą sesję promocyjną rozpoczęto o godz. 
15.00 w auli Jana Pawła II UKSW. Otworzył ją wraz z zebranymi goś
ćmi Rektor UKSW ks. prof, dr hab. Roman Bartnicki, po odśpiewa
niu Regina caeli i hymnu państwowego Jeszcze Polska nie zginęła.

Ksiądz Rektor powitał w imieniu własnym i Senatu UKSW przy
byłych gości, wśród których byli obecni: JE ks. Kardynał Józef 
Glemp -  Prymas Polski i Wielki Kanclerz UKSW; JE ks. abp Józef 
Kowalczyk -  Nuncjusz Apostolski w Polsce, JE ks. abp Stanisław 
Nowak -  metropolita częstochowski; JE ks. bp Piotr Jarecki -  bi
skup pomocniczy archidiecezji warszawskiej; p. C. Andresen -  
zwierzchnik Rycerzy Kolumba wraz z osobami towarzyszącymi ze 
Stanów Zjednoczonych; p. P. Larey -  przedstawiciel ambasady Sta
nów Zjednoczonych Ameryki Północnej; p. C. Pomarański -  bur
mistrz dzielnicy Warszawa-Bielany; J. Warakomski -  zastępca bur
mistrza dzielnicy Warszawa-Bielany; R. Podczaski -  członek zarzą
du dzielnicy Warszawa-Bielany; p. prof. К. Niemirowicz- Szczyt -  
prorektor ds. nauki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; p. 
prof. R. Trębiński -  prorektor ds. kształcenia Wojskowej Akademii 
Technicznej; p. prof. K. Klukowski -  prorektor ds. promocji i spor
tu Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego; p. dr inż. 
J. Wysocki -  sekretarz tejże uczelni.



Ksiądz Rektor powitał także członków Senatu UKSW, członków 
chóru akademickiego i wszystkich przybyłych na uroczystość.

Następnie Ksiądz Rektor w swym przemówieniu podkreślił zasłu
gi dla Kościoła i społeczeństwa Laureata doktoratu honoris causa. 
JE Ks. Kard. E. M. Egan już jako profesor rzymskich uczelni i pra
cownik watykańskich dykasterii wyróżniał się wiedzą prawniczą 
i nadzwyczaj wysokimi kwalifikacjami. Ze względu na wyjątkowe 
kompetencje i znajomość problematyki powołany został przez Ojca 
Świętego Jana Pawła II do 6-osobowego zespołu, który nadał osta
teczną formę obowiązującemu do dziś Kodeksowi Prawa Kanonicz
nego. Jako arcybiskup Nowego Jorku z wielką gorliwością kierował 
jedną z największych metropolii Kościoła katolickiego, uczestnicząc 
jednocześnie w pracach wielu instytucji międzynarodowych. Otacza
jąc pasterską troską licznych imigrantów i ich potomków wielokrot
nie okazywał życzliwość Polakom mieszkającym w jego diecezji. 
Przez Jana Pawła II włączony został do grona osób odznaczonych 
najwyższą godnością kościelną -Kolegium Kardynalskiego. Po ata
ku na wieżowce Nowego Jorku w dniu 11 września 2001 r. okazał się 
wielkim humanistą niosąc pomoc rodzinom zmarłych. Konkludując, 
ks. Rektor złożył Laureatowi serdeczne życzenia i gratulacje.

W dalszej kolejności ks. prof. UKSW dr hab. Józef Wroceński, 
prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego, odczytał uchwały Wy
działu Prawa Kanonicznego i Senatu UKSW w sprawie nadania 
doktoratu honoris causa JE Ks. Kard. E. M. Eganowi1.

Następnie zabrał glos ks. prof, dr hab. Julian Kałowski, dziekan 
Wydziału Prawa Kanonicznego -  promotor nadania doktoratu hono
ris causa. Rozpoczął laudację2 od nakreślenia sylwetki Laureata, uro
dzonego 2 kwietnial932 r. w Oak Park w archidiecezji Chicago. 
Ksiądz prof. dr hab. J. Kałowski, przybliżył zebranym drogę kapłań
ską i naukową JE Ks. Kard. E. M. Egana, zwracając szczególną uwa
gę na pełnione przez niego liczne funkcje w Kościele. W 1964 r. Lau
reat objął funkcję sekretarza kard. Johna Cody, arcybiskupa Chica
go, a następnie radcy archidiecezji Chicago. W tym okresie był se
kretarzem Archidiecezjalnej Komisji Ekumenicznej i Stosunków

1 Treść uchwał Senatu UK SW  i Rady W ydziału Prawa Kanonicznego UKSW, w tym 
num erze Prawa Kanonicznego, s. 7-8.

2 Tekst laudacji, wygłoszonej przez ks. prof, dra hab. J. Kałowskiego podczas w rę
czenia m etropolicie nowojorskiemu dyplomu D oktora honoris causa UKSW  zam iesz
czona w tym num erze Prawa Kanonicznego, s. 9-14.



Międzyludzkich oraz członkiem różnych rad międzyreligijnych i eku
menicznych, a także Komisji do spraw Socjalnych w rejonie Chicago. 
Spośród nich można wymienić między innymi Chicagowską Konfe
rencję,, Religia i Rasa”, Radę prowadzącą otwarte wspólnoty metro
politalne i Radę Międzyreligijną do spraw Miasta. Uczestniczył też 
w licznych inicjatywach ekumenicznych, m. in. w dialogu anglikań- 
sko-katolickim Katolickiej Konferencji USA z Protestanckim Ko
ściołem Episkopalnym Ameryki oraz Północnoamerykańskiej Aka
demii Ekumenistów i Chicagowskim Dialogiem Ekumenicznym.

Obecnie Laureat jest członkiem Papieskiej Rady ds. Rodziny, 
Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, Prefektury Spraw 
Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej, Papieskiej Komisji ds. Ko
ścielnych Dóbr Kulturalnych, Rady Kardynałów do spraw rozwią
zywania problemów organizacyjnych i ekonomicznych Stolicy Apo
stolskiej. Był też wykładowcą na papieskich uczelniach Wiecznego 
Miasta, oraz przynależał do ścisłego grona współpracowników Ojca 
Świętego Jana Pawła II w pracy nad ostatecznym kształtem Kodek
su Prawa Kanonicznego z 1983 roku.

Na zakończenie wystąpienia mówca odczytał treść dyplomu dok
torskiego3, a następnie wręczył go dostojnemu Laureatowi, który 
otrzymał od zebranych gratulacje, życzenia i kwiaty.

Doktor honoris causa UKSW wygłosił wykład zatytułowany: 
Małżeństwo i rozwód. Wyzwanie dla Ameryki4. Na wstępie JE Ks. 
Kard. E. M. Egan podziękował JE Ks. Kard. J. Glempowi za zapro
szenie go do uczestnictwa w najbliższej sesji plenarnej Konferencji 
Episkopatu Polski. Następnie wspomniał o swym podziwie dla na
rodu polskiego i Kościoła w Polsce wobec nazizmu i komunizmu. 
Wymienił też nazwiska wielu Polaków, z którymi studiował w Wyż
szym Seminarium Duchownym w Chicago, którzy byli jego profe
sorami czy współpracownikami w parafiach i urzędach kurialnych -  
w tym Następca św. Piotra -  Karol Wojtyła.

Przechodząc do przedmiotu wykładu JE Ks. Kard. E. M. Egan 
przedstawił statystykę rozwodów w Ameryce i wskazał na przyczyny

3 Tekst dyplomu doktora honoris causa wręczonego JE  Ks. Kard. E. M. Eganowi, 
w tym num erze Prawa Kanonicznego, s. 5-6.

4 E. M. E  g a n. M ałżeństwo i rozwód. Wyzwanie dla A m etyki, wykład wygłoszony 
29.04.2004 r. podczas wręczenia Autorowi dyplomu doktora honoris causa UKSW, 
w tym num erze Prawa Kanonicznego, s. 15-20.



tak wielkiej ich liczby. Wymienił: możliwość tzw. rozwodów bez orze
czenia winy, osłabienie przekonania o świętości małżeństwa, rosnąca 
sekularyzacja społeczeństwa, wzrastająca liczba zamężnych kobiet 
pracujących poza domem, kultura zachęcająca do nieograniczonej sa
morealizacji i osiągnięcia własnej satysfakcji, malejący wpływ religii 
na życie społeczeństwa. Dalej mówca skupił się na ukazaniu prób roz
wiązania tej trudnej sytuacji. Na pierwszym miejscu wymienił ko
nieczność głoszenia i nauczania wiernych autentycznej doktryny kato
lickiej, dotyczącej małżeństwa, w homiliach, kursach edukacyjnych, 
programach katechetycznych, szkołach i uniwersytetach katolickich; 
większe zaangażowanie się katolików w produkcję filmową, teatralną, 
telewizyjną i publicystyczną; głoszenie przesłania, że stabilna i zjedno
czona rodzina jest niezbędna dla wychowania dzieci. Zadaniem prio
rytetowym -  zdaniem Kardynała -  w diecezjach i parafiach powinno 
być lepsze przygotowanie par do sakramentu małżeństwa.

Konkludując, JE Ks. Kard. E. M. Egan przedstawił kilka optymi
stycznych uwag odnośnie do problemu rozwodów w Ameryce. Jed
ną z nich jest minimalnie zmniejszająca się liczba rozwodów, roz
budzenie religijne w Stanach Zjednoczonych, domaganie się przez 
wiele par głębszego przygotowania przedmałżeńskiego, założenie 
przez Kard. Johna O ’Connora żeńskiego habitowego instytutu za
konnego pod nazwą Sióstr Życia (Sisters of Life), którego celem 
jest obrona życia ludzkiego na wszystkich jego etapach. Siostry an
gażują się również w przygotowanie młodych par do małżeństwa.

JE Ks. Kard. E. M. Egan podziękował całej społeczności Uni
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za zaszczyt wygłoszenia 
wykładu i za przyznanie mu tytułu, zapewniając, że każdy z uczest
ników ma szczególne miejsce w jego modlitwie i sprawowanej przez 
niego Ofierze Eucharystycznej.

Jego Eminencja Kardynał Józef Glemp, Wielki Kanclerz UKSW, 
zabierając glos podziękował JE Ks. Kard. E. M. Eganowi za przy
bycie, za okazywaną życzliwość i przyjaźń, za wygłoszenie wykładu 
i przyjęcie doktoratu honoris causa UKSW.

Zamknięcia uroczystej sesji promocyjnej dokonał Ksiądz Rektor 
prof, dr hab. Roman Bartnicki, który jeszcze raz podziękował 
wszystkim zebranym w auli Jana Pawła II za przybycie.

W czasie sesji promocyjnej śpiewał chór UKSW pod dyrekcją ks. 
mgra Kazimierza Szymonika.
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