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Giovedì, 8 gennaio 2004   Drogi Księże Kardynale,

Szanowni Państwo,Serdecznie Witam i pozdrawiam wszystkich. Cieszę się, że mogę gościć tak dostojnych

przedstawicieli środowisk akademickich Wrocławia i Opola. Dziękuję za waszą obecność i życzliwość.Z wdzięcznością

przyjmuję dar, jakim wasze uczelnie zechciały mnie wyróżnić. Przyjmuję go jako wyraz uznania, ale przede wszystkim

jako wymowny znak tej więzi, jaka coraz bardziej zacieśnia się pomiędzy Kościołem a światem nauki w Polsce. Wydaje

się, że dzięki Bogu mamy już za sobą ten okres, w którym ze względów ideologicznych usiłowano rozdzielić, a nawet w

pewien sposób przeciwstawić te dwa źródła duchowego rozwoju człowieka i społeczeństwa. Sam tego doświadczyłem w

szczególny sposób. Jeżeli dziś wspominamy 50-lecie mojej habilitacji, to trzeba pamiętać, że była to ostatnia habilitacja

na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wkrótce potem został zniesiony przez władze

komunistyczne. Był to akt, który rozdzielał instytucje, ale oznaczał zdecydowane dążenie do wprowadzenia podziału

pomiędzy rozumem i wiarą. Nie mówię tu o tym podziale, który zrodził się w późnym średniowieczu na bazie autonomii

nauk, ale o rozdziale, który kładł się przemocą na duchowym dziedzictwie narodu.Nigdy jednak nie opuszczało mnie

przekonanie, że te próby nie będą do końca skuteczne. A było ono umacniane przez osobiste spotkania z ludźmi nauki,

profesorami w różnych dziedzinach, którzy dawali świadectwo o głębokim pragnieniu dialogu i wspólnego poszukiwania

prawdy. Temu przekonaniu dałem wyraz również jako papież, gdy pisałem: "Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na

których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy" (Fides et ratio, 1).Wasza obecność tutaj budzi we mnie nadzieję,

że ten ożywczy dialog będzie nadal trwał i żadne inne współczesne ideologie nie zdołają go przerwać. Z tą nadzieją

patrzę w kierunku wszystkich polskich uniwersytetów, akademii i szkół wyższych. Życzę, aby wielkie możliwości

intelektualne i duchowe polskiego świata nauki spotykały się z takim materialnym wsparciem, aby mogły być

wykorzystane i objawione światu, dla powszechnego dobra.Raz jeszcze dziękuję. Proszę, zawieźcie moje pozdrowienie

waszym wspólnotom akademickim. Niech Bóg wam błogosławi!   
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