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1. „Nadawana przez KUL godność D oktora  Honoris Causa Księdzu Biskupowi Stanisławowi Dziwiszowi 
nabiera swoistego waloru, bo  waloru doktora tu  testimonii causa, grandi testimonii grandissimae causae” . 
Podc/us uroczystości laudację wygłosił ks. prof. d r hab. Stanisław Nagy, Przewodniczący Rady Naukowej 
InstMutu Jana Pawła II KUL.
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Na zdjęciu Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Dziwisz, D oktor Honoris Causa KLIL. (A u to r  tej 
i następnych fotografii -  Ireneusz A. Marciszuk).



2. „D ata 13 maja nie może być dla nas obojętna, zwłaszcza dla tego Uniwersytetu, który szczyci się tym, że wydał spośród swoich profesorów papieża Jana Pawła 
Ta ceremonia niech będ/ie  zatem okazją do przeżycia na nowo tego wydarzenia, którego byliśmy świadkami” .
Na pierwszym planie od lewej: JE  ks. bp Stanisław Dziwisz, ks. prof. d r hab. Stanisław Nagy, JM  ks. prof. d r  hab. Andrzej Szostek, R ektor KUL.



3. ..Instytut Jana Pawła II K U L zaprosił Przedstawicieli różnych narodów Europy, przybyłych dziś do  Lublina na spotkanie w celu dokonania wzajemnej wymiany myśli 
wokół tem atu, który ujęliśmy w formułę: O  solidarność rodziny narodów Europy na progu XXI wieku".
Otwarcie sympozjum w Galerii Malarstwa Polskiego w Muzeum na Z am ku w Lublinie. Ks. prof. d r hab. Andrzej Szostek, R ektor KUL, oraz ks. prof. d r  hab. Tadeusz 
Styczeń. D yrektor Instytutu Jana Pawła II KLJL. witają uczestników. Z a  stołem prezydialnym siedzą od lewej: mec. Maciej Bednarkiewicz, Manuel H erder, ks. bp  Egon 
Kapellari. ks. kard. Marian Jaworski, ks. abp Józef Życiński, Natalia Gorbaniewska, ks. abp  Henryk Myszyński, ks. Stefan Batruch.



4. „Chciałbym podkreślić doniosłość tej wizji, która inspiruje nas w tych dniach, gdy tak wiele bliskich nam osób jest razem z nami, by w tej perspektywie, którą ukazał 
Ojciec Święty, wspólnie dzielić troskę o przyszłość kontynentu europejskiego”.
Metropolita Lubelski, ks. abp Józef Życiński, kieruje słowo do uczestników sympozjum. Obok: rosyjska poetka i publicystka Natalia Gorbaniewska. (Fot. Teresa 
Krzywicka).



5. „Profetyczna perspektywa wiary i dostrzeżenie głębokiej, historycznej symboliki Gniezna jako kolebki Kościoła i państwa, a zatem polskiej i europejskiej kultury, 
sprawia, że papież Jan Paweł II obrał właśnie Gniezno na miejsce swego orędzia europejskiego zarówno w 1979, jak i w 1997 roku” .
Przemawia M etropolita Gnieźnieński, ks. abp Henryk Muszyński. Obok: prof. d r hab. Jerzy Kłoczowski i ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek.



6. „W Kościele dokonało się już tak zwane rozszerzenie na wschód Unii Europejskiej. Bardziej adekwatnie należy tu, wraz z Ojcem Świętym, mówić o «europeizacji Unii 
Europejskiej»” .
Przemawia ks. bp Egon Kapellari, Ordynariusz diecezji Graz.



postanowiliśmy uczynić przedmiotem naszej rei soeialis sollicitudo



8. „Obecność wśród nas Biskupa Stanisława Dziwisza traktujemy jako uczestnictwo w tym wydarzeniu domownika Ojca Świętego, a zarazem Jego osobistego wysłannika 
- wysłannika «Papieża z dalekiego Kraju» na jego dawną - dwudziestoczteroletnią - przystań w Lublinie” .
Ks. bp Stanisław Dziwisz w towarzystwie Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, ks. abpa Józefa Kowalczyka, oraz gospodarzy miasta i regionu: Heleny Pietraszkiewicz, 
Przewodniczącej Rady Miejskiej; Zbigniewa Wojciechowskiego, Wiceprezydenta Lublina: W aldemara Dudziaka, Wojewody Lubelskiego.



9. „O dar solidarności rodziny narodów Europy i świata będziemy upraszać Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata i obdarza pokojem. Z a  uchyloną bramą
zamkowej kaplicy Trójcy Świętej czeka na nas Jego zawsze otwarte Serce”. . .
Msza święta koncelebrowana w kaplicy Trójcy Świętej. O d lewej ks. bp Egon Kapellari, ks. kard. Franciszek Macharski, ks. abp Józef Życiński, ks. bp  Mieczysław Cisło.



10. „Wśród tych ikon, fresków, którym nigdy dość się przypatrywać, musimy wypatrzyć M atkę Zbawiciela 
i Matkę Kościoła, która na pewno tu jest. Z  Nią pójdziemy dalej na służbę".
Metropolita Krakowski, ks. kard. Franciszek Macharski, głosi homilię.



11. „Jak przed laty. w czasie Unii Lubelskiej, Lublin stał się miejscem budowania wspólnoty narodów polskiego i litewskiego, tak dziś staje się miejscem spotkania, tym 
razem przedstawicieli dwóch przenikających się wzajemnie wspólnot: samorządowej i uniwersyteckiej. Spotkanie to odbywa się w dwóch jakże ważnych dla Lublina 
miejscach: w Trybunale Koronnym - dawnym Ratuszu i siedzibie władz miasta - oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim - w miejscu poszukiwania prawdy”.
Z a  stołem prezydialnym od lewej: prof. Rocco Buttiglione. Helena Pietraszkiewicz - Przewodnicząca Rady Miejskiej, ks. prof. d r  hab. Tadeusz Styczeń, ks. bp Mieczysław 
Cisło, prof. d r hab. Wojciech Chudy. Przemawia o. prof. d r hab. Mieczysław A. Krąpiec.



12. Jeżeli przywołujemy dzisiaj «Non possumus!» wypowiedziane wobec władzy, to trzeba przypomnieć, że stwierdzenie to nie odnosi się do pamiętnej decyzji Trybunału 
Konstytucyjnego z maja 1997 roku, na mocy której została uchylona podpisana przez prezydenta RP ustawa liberalizująca prawo do aborcji, jako sprzeczna z konsty
tucyjnym zapisem o ochronie życia każdego człowieka. Trybunał Konstytucyjny działał wtedy jako organ władzy i jako organ władzy nie dopuścił do tego, aby życie 
ludzkie od poczęcia było zagrożone.
W Trybunale Koronnym przemawia były Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, obecnie Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. dr hab. Andrzej Zoll.



13. „Porządek Jałty opierał się na zasadzie prymatu siły nad prawem. Pontyfikat Jana Pawła II i głęboko z nim związany ethos solidarności doprowadziły do  kryzysu tego 
porządku ze ściśle moralnego powodu: odwoływały się nie do  racji siły, lecz do siły moralnej”.
Prof. Rocco Buttiglione, Minister do  spraw Integracji Europejskiej w Rządzie Republiki Włoskiej, mówi o zasadzie „Plus ratio quam  vis” w polityce.



14 Świadectwo św. Tomasza Morusa adresowane jest nie tylko do  tych, którzy chcą być królami ludzkich sumierf M orus obnażał - k to  wie czy nie dotkliwiej 
zwykłych obywateli, którzy w imię ochrony siebie gotowi byli nie tylko kłamać, ale na rozkaz posłusznie zabijać bardzie] od nich uczciwych .
R ektor KUL, ks. prof. d r hab. Andrzej Szostek, wygłasza referat o św. Tomaszu Morusie jako patronie polityków.

- małość



15. „Postulat odwagi w nauczaniu Prymasa występował zawsze w powiązaniu z postulatem rozwagi, roztropności. Prymas więc pobudzał w okresach «małej stabilizacji®, 
a w okresach wielkich napięć, grożących wybuchem bez widoków na sukces, nie wahał się oddziaływać uspokajająco”.
Prof. d r hab. Wiesław Chrzanowski, były Marszałek Sejmu RP, mówi o prymasie Stefanie Wyszyńskim jako mężu stanu.
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Mszy świętej w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego przewodniczy ks. bp Mieczysław ( isło. Sufragan Lubelski.




