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Przesłanie Przewodniczącego Papieskiej Rady  
do spraw Kultury

K ardynał Gianfranco R avasi

Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Kultury

Watykan, 10 lutego 2016

Z ogromną radością przyjąłem zaproszenie, by skierować 
kilka słów pozdrowień i refleksji z okazji ogólnopolskiej 
konferencji naukowej Media – Kultura – Dialog poświęco‑
nej pamięci Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego. Moja 
radość jest tym większa, iż organizacja tej ważnej inicjaty‑
wy stała się możliwa dzięki współpracy różnych środowisk. 
Środowiska te połączyły szacunek i fascynacja dla człowie‑
ka wyjątkowego, którego zaangażowanie naukowe, pasto‑
ralne, a także społeczno ‑medialne było dla wielu z nas źró‑
dłem wielorakich inspiracji i podziwu.

O wielkim szacunku i uznaniu, jakie towarzyszyły oso‑
bie Księdza Arcybiskupa Życińskiego, może świadczyć fakt, 
iż w wieku zaledwie 45 lat po raz pierwszy został mianowa‑
ny członkiem Papieskiej Rady Kultury i pozostał nim przez 
cztery kadencje, a więc niemalże 20 lat, aż do swej nagłej 
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i przedwczesnej śmierci. Był jednym z najbardziej aktyw‑
nych członków Dykasterii, którego wyróżniała ogromna 
wrażliwość na potrzeby Stolicy Apostolskiej oraz Kościoła 
na świecie. Angażował się z wielkim oddaniem w sprawy 
kultury i nauki, zwłaszcza w przestrzeni dialogu pomię‑
dzy naukami przyrodniczymi a teologią i filozofią, stając 
się inspiratorem wielu projektów, które podjęła Papieska 
Rada Kultury.

Myślę, iż słowo dialog dobrze oddaje jeden z charak‑
terystycznych rysów osoby Księdza Arcybiskupa. Uczynił 
z dialogu istotny wyznacznik swych poszukiwań intelek‑
tualnych oraz duchowych. Dlatego właśnie postrzegaliśmy 
go w Watykanie jako człowieka dialogu, który nie bał się 
podejmować trudnych zagadnień nie tylko w przestrzeni 
dociekań akademickich, lecz także w obszarze problemów 
społecznych, jakimi żywo się interesował. Dialog w ujęciu 
Arcybiskupa Józefa – jak zwykliśmy go nazywać – wyzna‑
czał ten horyzont spotkania, wymiany myśli i wzajemne‑
go ubogacenia, bez którego nie jest możliwa dynamiczna 
i twórcza afirmacja kultury. Jako ważny instrument two‑
rzenia kultury, szerzenia dialogu i promocji wartości uzna‑
wał media, którym poświęcał dużo uwagi. Traktował je jako 
istotne narzędzie pomagające przeniknąć przesłaniu ewan‑
gelicznemu do areopagów współczesnej kultury. Troska 
o kulturę bowiem pozostawała jednym z priorytetowych 
motywów pracy i działań Księdza Arcybiskupa Życińskiego.

Za tę wrażliwość i troskę przychodziło mu niejedno‑
krotnie płacić cenę wielkiego zmęczenia czy też choroby, 



do których wydawał się nie przywiązywać zbytniej wagi. 
Rankiem 10 lutego 2011 roku spotkaliśmy się po raz ostat‑
ni na Sesji Plenarnej Kongregacji Edukacji Katolickiej. Roz‑
staliśmy się z myślą, iż wznowimy wspólną pracę na po‑
obiedniej sesji. Tego dnia w godzinach popołudniowych 
Bóg powołał Arcybiskupa Józefa do siebie. Jego życie i za‑
angażowanie na rzecz tej formy kultury, która realizuje 
się i wyraża w dialogu, pozostają dla nas wszystkich źró‑
dłem inspiracji i ciągle aktualnym wyzwaniem, by uczyć się, 
promować i bronić wartości oraz znaczenia dialogu. Dia‑
log bowiem jest jednym z istotnych wyznaczników i miar 
prawdziwej kultury.

Organizatorom, prelegentom i uczestnikom ogólno‑
polskiej konferencji naukowej Media – Kultura – Dialog 
życzę owocnej refleksji nad spuścizną intelektualną i du‑
chową Księdza Arcybiskupa Józefa oraz poszukiwania i bu‑
dowania takiej przestrzeni kultury, która stanie się przy‑
czynkiem do promocji najwznioślejszych wartości ludzkich 
i ewangelicznych.
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