
Przedmowa

Oddając tę książkę w ręce Czytelników, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 
w Krakowie wypełnia swój zaszczzzytny obowiązek włączenia się w jubileusz 
100-lecia urodzin św. Jana Pawła II.

Czyni to w sobie właściwy sposób, a więc przez monografię naukową, która 
jest zbiorem artykułów poświęconych naszemu patronowi.

Jednak jubileusz ten przebiegał najpierw w kościelnym, a zatem liturgicz-
nym rytmie. Dlatego zamieszczamy najpierw homilie kard. Stanisława Dziwisza 
i abpa Marka Jędraszewskiego, byłego i obecnego Wielkiego Kanclerza naszej 
uczelni. Nadawały one bowiem odpowiedni ton uroczystym Eucharystiom, od-
prawianym jako dziękczynienie Kościoła krakowskiego za swego świętego bi-
skupa, trzeciego w ponad tysiącletnich dziejach naszej diecezji.

Następnie zamieszczamy wspomnienie kard. Giovanniego Battisty Re, jed-
nego z najbliższych świadków pontyfikatu. Gromadzenie i przechowywanie tek-
stów źródłowych, czyli relacji historycznych, jest bowiem ważnym zadaniem in-
stytucji naukowych. Jesteśmy więc wdzięczni kard. Re, że zechciał właśnie naszej 
uczelni przekazać swoje świadectwo.

Taka właśnie pamięć jest zadaniem naszego uniwersytetu, który jest pięknym 
owocem posługi myślenia i działania Jana Pawła II, o czym piszemy w tekście 
przypominającym papieskie przesłania kierowane do naszej uczelni.

Następne trzy artykuły, autorstwa wykładowców UPJPII, koncentrują się 
na pierwszej pielgrzymce papieskiej do Polski. Była ona swoistym początkiem 

„polskiej przygody” z Janem Pawłem II, którą obserwujemy z perspektywy czter-
dziestu lat oraz miejsca, „gdzie wszystko się zaczęło”, czyli papieskich Wadowic. 
Lecz nie chodzi jedynie o wspomnienia. Dlatego stawiamy pytanie o aktualność 
przesłania z 1979 roku w kontekście teraźniejszych wyzwań stojących przed 
narodem i Kościołem.

Jednym z nich jest niewątpliwie wychowanie i edukacja młodego pokole-
nia. Dlatego dziękujemy Pani profesor Krystynie Chałas, że zechciała napisać 
dla nas swój artykuł poświęcony „wychowaniu ku wartościom”, które promo-
wał Jan Paweł II.

Na końcu książki zamieszczamy swoistą „kronikę” obchodów jubileuszu 
100-lecia urodzin naszego patrona, wypełniając w ten sposób zadanie sporzą-
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dzania historycznej dokumentacji ważnych wydarzeń. W Aneksie zaś upamięt-
niamy ważne inicjatywy dwóch uczelni, którym patronuje św. Jan Paweł II: 
wydany razem z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Międzynarodowy Apel 
Profesorów i Nauczycieli Akademickich w roku setnej rocznicy urodzin św. Jana 
Pawła II oraz uchwałę Senatu naszej uczelni, podjętą w obronie dobrego imie-
nia Jana Pawła II. Czynimy to w odpowiedzi na swoisty signum temporis, ale 
z nadzieją, iż prawda zwycięży. Niech lektura tej książki przyczyni się do tego!
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