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Każdy jubileusz to czas szczególny dla samego Jubilata i tych, którzy pragną Mu 
przekazać wyrazy wdzięczności oraz złożyć gratulacje i życzenia. Jubileusz pomaga nam oderwać 
się od codzienności i skierować spojrzenie na Boga, który jest tak naprawdę źródłem wszelkiego 
dobra w nas. 

Patrząc na to, czym wypełnione zostało 90 lat życia Szanownego Pana Profesora trudno 
nie oprzeć się zdumieniu, jak obfity plon wydało ziarno zasiane w sercach tych, których Bóg 
postawił na drodze życia osobistego i pracy akademickiej Dostojnego Jubilata. A ziarnem tym był 
dar własnej osoby, dar czasu, serca,/pracy i modlitwy. Rozwijając we współpracy z łaską Bożą 
liczne talenty wniósł Dostojny Jubilat jako filozof, etyk, pedagog, naukowiec, wytrawny badacz 
myśli Świętego Tomasza z Akwinu i katolicki publicysta niezaprzeczalny i cenny wkład do 
rozwoju polskiej nauki i kultury. Imponujący swoją wielkością i jakością dorobek naukowy, 
składający się z 33 książek i ponad 900 artykułów, potwierdza nie tylko głębię intelektu, ale 
i benedyktyńską pracowitość Szanownego Pana Profesora, który swoją biografią naukową 
nieustannie świadczy o Chrystusie, służąc innym miłością, wiarą i nadzieją. 

Święty Jan Paweł II, przemawiając w UNESCO, w Paryżu, w 1980 roku, zwrócił się do 
ludzi kultury i nauki z ufnym apelem moralnym: Trzeba zmobilizować sumienia! Trzeba 
spotęgować wysiłek ludzkich sumień na miarę tego napięcia pomiędzy dobrem i złem, jakie stało 
się udziałem ludzkości dwudziestego wieku. Trzeba przekonać się do pierwszeństwa etyki przed 
techniką, prymatu osoby w stosunku do rzeczy, wyższości ducha nad materią. Przysłużymy się 
sprawie człowieka, jeśli wiedza sprzymierzy się z sumieniem. Ludzie nauki pomogą naprawdę 
ludzkości, jeśli zachowają «poczucie transcendencji człowieka w stosunku do świata i Boga, 
w stosunku do człowieka». Słowa Naszego Wielkiego Rodaka znalazły swoje odzwierciedlenie 
w postawie i dorobku naukowym Czcigodnego Jubilata, który jako filozof i pedagog ciągle 
nawoływał do humanizacji kultury tak, aby sprzyjała ona człowiekowi, przyczyniała się do jego 
integralnego rozwoju i w konsekwencji kierowała go do tego, co duchowe i transcendentalne, 
czyli do Boga i drugiego człowieka. Wychodząc z założenia, iż antropologia filozoficzna i etyka 
winny być fundamerrem pedagogiki, starał się Szanowny Pan Profesor kształcić i wychowywać 
swoich studentów na płaszczyźnie osobowych relacji, ucząc ich wiemości prawdzie i dobru. 
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Świadectwem swojego życia i troską o to, aby to sam Chrystus wzrastał (J 3, 30) wniósł 
Dostojny Jubilat w środowisko akademickie spojrzenie pełne wiary, nadziei i miłości, które 
potrafi patrzeć na rzeczywistość oczami Boga i iskrą miłosiernej miłości przemieniać ludzie serca 
oraz odnawiać oblicze ziemi. W tym kluczu należy odczytać przyznanie Dostojnemu Jubilatowi 
przez Ojca Świętego Jana Pawła II Komandorii Orderu Świętego Sylwestra Papieża w dowód 
uznania dla zasług na rzecz krzewienia katolickiej kultury. 

Spoglądając z podziwem na apostolską gorliwość i troskę Dostojnego Jubilata o to, aby 
uczelnia była zawsze domem, w którym poszukuje się prawdy właściwej osobie ludzkiej można 
powiedzieć, iż nie brakuje wśród polskich filozofów autentycznych mistrzów, osób otwartych na 
całą prawdę w różnych dziedzinach wiedzy, którzy wpatrzeni w postać Świętego Jana Pawła II, 
Genialnego Filozofa i Wychowawcy, ożywiają dziś swoje środowisko , wszelką działalność, 

wszelkie ludzkie relacje zgodnie z duchem Ewangelii, niosąc światło, nadzieję, miłosierdzie w te 
miejsca, które w przeciwnym razie byłyby obce wobec Bożego działania i pozostawione w nędzy 
ludzkiej kondycji. 

Wraz z gratulacjami, proszę o przyjęcie z serca płynących życzeń, aby Szanowny Pan 
Profesor w dalszym ciągu działając w małości i towarzysząc w bliskości, z prostym i otwartym 
sercem zapisywał otwarte karty księgi swojego życia stylem miłosierdzia, a Maryja, Matka 
Miłosierdzia, niech nadal wskazuje właściwą drogę i pomaga tkać w życiu, pokorną i prostą treść 
Ewangelii. 
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