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(Słowo wstępne ks. rektora PWT we Wrocławiu)

W roku 300-lecia Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wro
cławskiego, 5 lat po 46. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym we Wro
cławiu, w drugim roku drugiego tysiąclecia Archidiecezji Wrocławskiej, stolica 
Dolnego Śląska przeżywa historyczne wydarzenie. Dnia 9 października 2002 roku 
gości w katedrze wrocławskiej szczególną osobistość, najbliższego współpracow
nika Ojca Świętego Jana Pawła II, Jego Eminencję Kardynała Angelo Sodano, 
Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej. Trzechsetletni Wydział Teologiczny we Wro
cławiu, który od 1968 roku -  za zgodą Stolicy Apostolskiej działa poza Uniwersy
tetem Wrocławskim, a od roku 1974 nosi miano Wydziału Papieskiego, dostępuje 
dziś, w roku swego jubileuszu, szczególnego wyróżnienia. Oto do grona swoich 
doktorów honoris causa może w dniu dzisiejszym dopisać nazwisko wielkiego 
Dostojnika Kościoła, Księdza Kardynała Angelo Sodano, Sekretarza Stanu Stoli
cy Świętej. Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale, Sekretarzu Stanu. Je
steśmy wdzięczni Panu Bogu, że dziś na naszą uczelnię spływa tak wielki zaszczyt. 
Jesteśmy wdzięczni Księdzu Kardynałowi, że Eminencja przyjął prośbę naszego 
Księdza Kardynała, Wielkiego Kanclerza naszego Wydziału, i wyraził zgodę na 
przyjęcie tej najwyższej akademickiej godności.

Na frontowej ścianie odremontowanego gmachu przy ul. Katedralnej 9, na Ostro
wie Tumskim we Wrocławiu, gdzie mieszczą się biura administracyjne naszej 
Uczelni, widnieje łaciński napis: Non domo dominus sed domus domino honestan
da. Non locis viri sed loca viris efficiuntur honorata. To nie dom przydaje blasku 
panu, ale pan domowi; to nie miejsca nobilitują mężów, ale mężowie przydają
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blasku, honoru miejscom. Idąc za mądrością tych slow, mówimy dziś we Wrocła
wiu: to nie nasz Papieski Wydział Teologiczny przydaje blasku Eminencji, ale 
Eminencja przynosi zaszczyt i honor temu Wydziałowi.

Dziękujemy bardzo za ten gest. Równocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że 
dzisiejszy akt nadania Waszej Eminencji tytułu doktora honoris causa naszego 
Wydziału nakłada na nas nowe zobowiązanie. Jesteśmy przez ten akt wezwani do 
dalszego zgłębiania i krzewienia nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Teraz to 
już nie tylko samo słowo „papieski” w nazwie naszej uczelni, przypomina nam
o zobowiązaniu bycia na służbie Stolicy Apostolskiej, ale przynależność Waszej 
Eminencji, jako najbliższego współpracownika Papieża, nakłada na nas szczegól
ne zobowiązanie do prowadzenia badań naukowych oraz działalności dydaktycz
nej i wychowawczej w duchu wskazań Piotra naszych czasów.

W podniosłym klimacie naszej uroczystości wyrażam wielką radość z obecno
ści w naszej katedrze w tak doniosłej chwili tak dostojnych osób. W przedłużeniu 
słów naszego Księdza Kardynała -  w imieniu Senatu i całej społeczności akade
mickiej naszego Wydziału składam homagium czci i wdzięczności za obecność 
wśród nas Jego Eminencji, Księdza Kardynała Zenona Grocholewskiego, Prefekta 
Kongregacji Wychowania Katolickiego, który wczoraj przewodniczył naszej jubi
leuszowej uroczystości inauguracji roku akademickiego 2002/2003. Wyrażam wiel
ką radość i wdzięczność z obecności na obecnej uroczystości Jego Eminencji Księ
dza Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, Jego Eminencji Księdza Kardynała 
Franciszka Macharskiego, Metropolity Krakowskiego, Jego Ekscelencji Ks. Arcy
biskupa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, wszystkich arcy
biskupów z kraju i z zagranicy, biskupów diecezjalnych i pomocniczych, ojców 
prowincjałów, przedstawicieli innych wyznań. Wyrażam szacunek i wdzięczność 
za przybycie na tę uroczystość wobec władz państwowych, reprezentowanych przez 
pana ministra Ungiera i przez pana Włodzimierza Cimoszewicza, ministra spraw 
zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Uczelni nadającej dziś tytuł 
doktora honorowego tak szczególnej postaci pozdrawiam przedstawicieli władz 
wojewódzkich, samorządowych, miejskich, wojskowych, policyjnych. Pozdrawiam 
przedstawicieli placówek dyplomatycznych akredytowanych we Wrocławiu. Bar
dzo serdecznie pozdrawiam wszystkich rektorów uczelni wyższych, na czele z Jego 
Magnificencją panem prof. dr. hab. Franciszkiem Ziejką, rektorem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich; Jego Magnificencją, ks. biskupem prof. dr hab. Tadeuszem Pieronkiem, 
rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Uczelni z najstarszym 
Wydziałem Teologicznym w Polsce; Jego Magnificencją ks. prof. dr. hab. Andrze
jem Szostkiem, rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Jego Magnifi
cencją panem prof. dr. hab. Tadeuszem Lutym, rektorem Politechniki Wrocław
skiej, przewodniczącym Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola; Jego
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Magnificencją panem prof. dr. hab. Zdzisławem Latajką, rektorem Uniwersytetu 
Wrocławskiego, świętującego także jubileusz 300-łecia swego istnienia. Niech 
pozostali rektorzy oraz inni przedstawiciele uczelni wyższych kościelnych i pań
stwowych, dziekani wydziałów teologicznych i inni przedstawiciele świata nauki
-  niech się czują powitani.

Witam i pozdrawiam wszystkich zgromadzonych. Wielu z tu obecnych zasłu
giwałoby jeszcze na nominalne wymienienie. Proszę jednak o wyrozumiałość. Ze 
względu na miejsce, w którym jesteśmy, i na tak wielką liczbę znakomitych uczest
ników, nie mogę tego dokonać. Niech wszyscy czują się otoczeni szacunkiem i przyj
mą naszą wdzięczność za dzisiejszą obecność. Chcę wyznać, że każda osoba tu 
obecna przydaje blasku tej obecnej, szczególnej chwili, wpisanej w jubileuszowe 
uroczystości 300-lecia Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Akademicka procedura nadania doktoratu honoris causa przewiduje wygłosze
nie na cześć osoby honorowanej laudacji. Zanim to nastąpi, pragnę wszystkich 
oficjalnie poinformować, że Senat Akademicki Papieskiego Wydziału Teologicz
nego we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2002 roku podjął wstępną 
decyzję o nadaniu doktoratu honoris causa Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi 
Angelo Sodano, Sekretarzowi Stanu Stolicy Apostolskiej. Na promotora doktoratu 
wyznaczył ks. prof. dr. hab. Ignacego Deca, zaś na recenzentów powołał: Jego 
Ekscelencję ks. biskupa dr. hab. Zbigniewa Kiemikowskiego, biskupa siedleckie
go, pracownika naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz
o. prof. dr. hab. Edwarda Kaczyńskiego, pracownika naukowego Uniwersytetu św. 
Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie. Jego Eminencja Ksiądz Kardynał 
Henryk Gulbinowicz, uzgodnił z ks. Kardynałem Sekretarzem Stanu, że uroczy
stość wręczenia tej najwyższej godności akademickiej nastąpi w dniu 9 paździer
nika, przed rozpoczęciem 219. plenarnego zebrania Konferencji Episkopatu Pol
ski.

Po otrzymaniu recenzji Senat Akademicki Papieskiego Wydziału Teologiczne
go we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 27 września 2002, podjął końcową uchwałę
o nadaniu Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Angelo Sodano, Sekretarzowi 
Stanu Stolicy Apostolskiej, doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teolo
gicznego we Wrocławiu.


