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W wyjątkowym dla nas dniu zakończenia wykładów, w imieniu tegorocznych absolwentów 
Papieskiego Wydziału Teologicznego - Sekcji św. Jana Chrzciciela, pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się do umożliwienia nam studiowania teologii na naszej Alma Mater. 
Skłania nas do tego świadomość umiejętności, życzliwości i wszelkiego dobra, otrzymanego w 
czasie nauki tutaj. Brak nam odpowiednich słów, które mogłyby wyrazić całą naszą wdzięczność 
wobec tego daru nie do szacowania, gdyż nie jest to tylko sama wiedza, ale także kształtowanie 
naszego intelektu, zdobyta inteligencja wiary i rozbudzona kultura duchowa.  

Albert Einstein powiedział: „Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest 
oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki”.  

W imieniu braci studenckiej z wdzięcznością mogę stwierdzić, że spotkaliśmy tutaj zarówno ludzi o 
solidnej wiedzy, jak i pełnych zachwytu na Bogiem i Jego Kościołem, którzy z pasją dzielili się 
teologią i mądrością płynącą z życia Ewangelią. Zginając dziś nasze kolana, dziękujemy za nich 
Trójjedynemu Bogu i Maryi – Stolicy Mądrości. 

 W szczególny sposób chcę podziękować Jego Magnificencji, Ks. Rektorowi, prof. 
Krzysztofowi Pawlinie za ojcowską troskę nad studentami i trud organizacji studiów, za 
sympozja, za obecność, życzliwość i zainteresowanie każdym z nas.  

 Dziękuję ks. prof. inf. Janowi Miazkowi, wieloletniemu Rektorowi uczelni, za mądrość, 
serdeczność i opiekę nad studentami. 

 Dziękuję Dyrektorowi Studiów Niestacjonarnych O. dr Markowi Kotyńskiemu, a także ks. dr 
Tomaszowi Jakubiakowi, którzy w tym ostatnim roku troszczyli się o organizację naszych 
wykładów. Dziękujemy im także za sprawowane przez nich Msze św. i homilie.  

 Pragnę również wyrazić słowa wdzięczności dla byłego, wieloletniego Dyrektora Studiów 
Niestacjonarnych, ks. prof. Stanisława Warzeszaka, za okazywaną pomoc i życzliwość, 
prowadzone wykłady oraz świadectwo wiary. 

 Słowa podziękowania kieruję do wszystkich wykładowców, dziękując za trud, przekazaną 
wiedzę, cierpliwość i łagodność na egzaminach, za odkrywanie przed nami tajemnic wiary. 
Dzięki Wam uczyliśmy się, jak łączyć wiedzę z doświadczeniem duchowym, w 
codzienności. 

 Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy służyli nam na różne sposoby: Ks. dyr. 
Bogusławowi Jankowskiemu, za opiekę na całym kompleksem uczelni, ks. Wojciechowi 
Drozdowiczowi – proboszczowi na Bielanach, za udostępnianie nam świątyni na sobotnie 
Eucharystie, sympatycznym paniom: Gertrudzie i Marii z Sekretariatu uczelni, Szefowej 
biblioteki uczelnianej, Państwu pracującym w recepcji, i tym, którzy dbają o porządek i 
funkcjonowanie Wydziału.  

 Bardzo dziękujemy także naszym koleżankom i kolegom z młodszych lat za ich życzliwość, 
serdeczną atmosferę na Wydziale, który w pełni zasługuje na miano uczelni katolickiej. 

Niech Papieski Wydział Teologiczny, któremu zawdzięczamy wiele dobra i z którym powoli 
się rozstajemy, będzie nieustannie wspierany wstawiennictwem Maryi – Stolicy Mądrości i jej 
patrona, św. Jana Chrzciciela. Chociaż fizycznie opuszczamy mury naszej Alma Mater, to jednak, 
duchowo będziemy zawsze z nią związani, tworząc jedną wspólnotę. Obiecujemy też wspierać was 
modlitwą i troską, aby mury uczelni zapełniały się nowymi studentami, którzy pragną zgłębiać 
tajemnice chrześcijańskiej wiary. 

Niech te skromne kwiaty będą wyrazem wdzięczności i modlitwy. Bóg zapłać za wszystko. 
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