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Gdy Jezus narodził się w Betlejem,
za panowania króla Heroda,
oto przybyli Mędrcy ze Wschodu
(Mt 2,1)
Drodzy Przyjaciele Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu!
Gdy Jezus narodził się w Betlejem, czasy – jak zawsze – były skomplikowane
i trudne. „Jerozolimę deptali poganie” (Łk 21,24), którzy lekceważyli wiarę i ojczyste
obyczaje Narodu Wybranego. Herod skupiony na sobie samym, chciał za wszelką
cenę utrzymać władzę. Kazał nawet mordować niewinne dzieci (Mt 2,3-8.16). Ktoś
jednak w tych trudnych czasach zamętu stanął na wysokości zadania. To byli Mędrcy.
Powiedzielibyśmy dzisiaj: ludzie nauki. Prowadziła ich wiara i rozum. Otwarci na
nadprzyrodzoność nie bali się podjąć trudu wędrówki w nieznane. Wierni swemu
posłannictwu, nie bali się stawiać niewygodnych pytań. Byli gotowi wyciągać
wnioski z tego, co widzieli. Zobaczywszy Dziecię z Matką Jego, Maryją, zareagowali ze
zrozumieniem. Świadomi wagi i godności poznania naukowego, znali też jego
konieczne granice. Nie czuli zagrożenia dla nauki, gdy ich osobista wiara kazała im
paść przed Bogiem na twarz i oddać Mu pokłon. Po osobistym spotkaniu z Jezusem,
pozostali niezależni w swych sądach. Gdy Herod próbował ich wplątać w służbę jego
niecnym planom – poszli inną drogą (Mt 2,12).
Takich też ludzi pragnie kształtować nasza Uczelnia. Jesteśmy przekonani, że
pośród współczesnych zawirowań intelektualnych, potrzeba ludzi mądrych
i odważnych, którzy potrafią w racjonalny sposób oceniać różnego rodzaju teorie, nie
ulegając naciskom ideologicznym. Stolica Apostolska wielokrotnie apelowała
w ostatnim czasie o myślenie i postępowanie zgodne ze zdrowym rozsądkiem. Jako
papieska uczelnia przygotowanie do takiej posługi myślenia uważamy za naszą
misję.
Pragnę, zgodnie ze zwyczajem świątecznym, bardzo serdecznie pozdrowić
wszystkich, deklarując, iż to, co czynimy na Papieskim Wydziale Teologicznym, służy
dobru człowieka, rodziny i naszego społeczeństwa. Wychowujemy i kształtujemy
młodzież duchowną i świecką, a nasza kadra dydaktyczno-naukowa dba zarówno

o wysoki poziom badawczy filozoficzno-teologicznej dydaktyki, jak również
o formację duchową naszych studentów. W obecnym roku akademickim
otworzyliśmy nowy kierunek: pedagogikę. Jest to oferta skierowana do tych, którzy
swoją przyszłość zawodową wiążą z pomocą rodzinom i instytucjom
wychowawczym, w formacji zgodnej z wartościami chrześcijańskimi. Chcemy, by
nasi absolwenci byli obecni w świecie nie tylko jako duchowni, jako księża
w parafiach i szkołach, nie tylko jako nauczyciele religii, ale także, jako osoby
pełniące odpowiedzialne funkcje społeczne, mające wpływ na rzeczywistość
i przyszłość, oddziałując na kształt instytucji samorządowych, kulturalnych
i edukacyjnych.
Dziękujemy Wam, Kochani Siostry i Bracia, za ofiary, które składacie podczas
dzisiejszych Mszy św., a które, decyzją naszego Wielkiego Kanclerza, Metropolity
Wrocławskiego, wspierają Papieski Wydział Teologiczny oraz Metropolitalne
Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu. Dotacja, którą otrzymujemy jako
uczelnia wyższa nie pokrywa większości wydatków na utrzymanie bazy
dydaktycznej, na remonty, konserwację budynków, na stypendia dla studentów
w trudniejszej sytuacji życiowej.
Szczególne podziękowanie kieruję do księży Proboszczów, duszpasterzy
archidiecezji, a także do księży Emerytów. Nie zapominacie o Uczelni, która Was
wykształciła. Na co dzień doświadczamy Waszej hojności materialnej i modlitewnej.
Jak wdzięczni synowie pamiętacie o swojej Alma Mater.
Dziękując wszystkim za pomoc modlitewną i finansową, pragniemy zapewnić
o modlitwie w intencji Darczyńców, zanoszonej przez pracowników Uczelni,
studentów świeckich i alumnów Metropolitalnego Wyższego Seminarium
Duchownego we Wrocławiu. Kształcimy nie tylko przyszłych duszpasterzy,
katechetów i współpracowników Kościoła. Nasi absolwenci pracują w wielu
sektorach publicznych i prywatnych, wnosząc światło Ewangelii we wszystkie
obszary swojej codzienności. Polecając się Waszej życzliwości z głębi serca
pozdrawiamy, życząc wszelkich Łask od Nowonarodzonego.
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