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Przedmowa

Niniejsza monografia nawiązuje do tematu XI edycji Dni Jana Pawła II, który 
został zdefiniowany przez organizatorów jako MIŁOSIERDZIE.

Mija właśnie dekada od chwili zapoczątkowania tej niezwykłej, ale jakże natu-
ralnej tradycji, iż w listopadzie każdego roku spotykamy się, aby rozważać dzieło 

„krakowskiego” papieża, świętego Jana Pawła II. Idea owych spotkań zrodziła się 
z obowiązku, aby pamiętać o tym najwybitniejszym absolwencie naszej Almae 
Matris i jego dzieła nie zaniedbywać, ale także z potrzeby serca. Bogactwo je-
go spuścizny nastręcza pewną trudność wyboru, mamy bowiem świadomość, że 
wszystkie jej aspekty są ważne, aktualne i godne dyskusji.

Temat miłosierdzia pozostaje niezwykle aktualny  – nie tylko w wymiarze 
teologicznym i aksjologicznym, ale także w wymiarze społecznym. Otwierając 
8 grudnia 2015 r. Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, papież Franciszek podkreślił, 
że głoszenie Bożego Miłosierdzia jest szczególnie niezbędne w kontekście aktu-
alnych realiów, kiedy na całym świecie dochodzi do wielu zbrodni, okrucieństw 
i innych aktów przemocy stanowiących „profanację ludzkości”. Papież wyraził 
również nadzieję, że jubileusz ten pozytywnie wpłynie na relacje każdego z nas 
z bliźnimi, że staniemy się względem siebie bardziej tolerancyjni i cierpliwi oraz 
że podejmiemy intensywne działania w celu zapewnienia godnego miejsca w spo-
łeczeństwie jednostkom bezbronnym i słabym.

Jan Paweł II nazywany jest sługą Bożego Miłosierdzia lub papieżem miłosier-
dzia. To ono właśnie stanowiło jeden z motywów przewodnich jego pontyfikatu. 
Całym swoim życiem dawał świadectwo miłosierdzia wobec każdego z nas. Pra-
gnął, abyśmy i my zawsze i wszędzie gotowi byli je okazywać.

Mniemam, że krakowianie zajmują w tym papieskim planie uprzywilejowaną 
pozycję: tutaj przecież ustanowione zostało przez Jana Pawła II promieniujące na 
cały świat miejsce kultu Bożego Miłosierdzia – sanktuarium Miłosierdzia Boże-
go w Łagiewnikach, wraz z działającą tam od 2011 r., z inicjatywy JE kardynała 
Stanisława Dziwisza, Akademią Bożego Miłosierdzia. Podobnie kult św. Faustyny, 
zwanej prorokiem Miłosierdzia, jest w Krakowie niezwykle silny. Można zatem 
przypuszczać, że miłosierdzie, jako umiłowana przez Jana Pawła II cezura wyzna-
czona złu, jest w tym mieście szczególnie obecne.
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Niniejsza publikacja obejmuje zagadnienia wpisujące się nie tylko w sferę idei, 
ale także praxis. Przez 652 lata swojej działalności Akademia Krakowska starała 
się głosić nauki uniwersalne, które członkowie akademickiej społeczności mogli-
by spożytkować ku dobru wspólnemu. Temat miłosierdzia wpisuje się znakomi-
cie w ów klimat, a także kreuje odpowiednią atmosferę dla wyraźnej deklaracji 
każdego z nas: Semper paratus! (Zawsze gotowy).
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