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 Draga braćo i sestre, dragi prijatelji i gosti, 

 dame i gospodo!  

 

 Sve vas srdačno pozdravljam. 

 Prigodom jednog susreta pape Benedikta XVI. s profesorima teološkog 

fakulteta Sveučilišta u Tübingenu, na kojem je svojedobno i sâm bio profesor, 

Benedikt XVI. je istaknuo ulogu teologije u sveučilišnom i društvenom životu.  

 Naglasio je kako su sveučilištu potrebna pitanja. Gdje se ne postavljaju 

pitanja, sve do onih egzistencijalnih te onih koja izlaze iz uskog kruga 

specijalizacije, nema ni odgovora. Potrebno je pitati, jer tko ne pita, ne dobiva 

odgovor.  

 K tome je podcrtao da za teologiju, povrh hrabrosti za postavljanje pitanja, 

treba imati i poniznost osluškivanja odgovora što ih daje kršćanska vjera; 

poniznost da bi se u tim odgovorima spoznalo njihovu smislenost i na taj ih se 

način učinilo ponovno prihvatljivima čovjeku našeg vremena. Tim se nastojanjima 

ne izgrađuje sâmo sveučilište, nego se pomaže i cjelokupnom društvenom životu 

sredine u kojoj djeluje sveučilište (usp. Susret Benedikta XVI. s profesorima 

Teološkog fakulteta Sveučilišta u Tübingenu, 21. ožujka 2007.). 
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 Benedikt XVI. je time ukratko, ali veoma jasno opisao temeljne linije 

teološkog znanja u njegovoj neophodnoj povezanosti s filozofijom i znanostima. 

Posebno je pak istaknuo narav teologije koja je pozvana trajno dijalogizirati, 

suočavajući se s pitanjima i kritikama ljudi današnjega vremena.  

 To želim našem Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

danas na njegov blagdan: da, osim što samim svojim položajem u Sveučilištu 

omogućuje istom Sveučilištu da bude više sve-učilište (uni-versitas), bude i 

Fakultet koji će, parafrazirajući papu Franju, imati hrabrost izlaziti, preuzimati 

inicijative, pratiti pitanja današnjeg čovjeka i uključivati se u dijalog, dajući tako 

poseban doprinos našem hrvatskom društvu u odgovornom suočavanju s novim 

izazovima.  

 Čestitan Dan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu svim 

studenticama i studentima, djelatnicima, profesoricama i profesorima na čelu s 

veleučenim Dekanom našega Fakulteta. 

 Na ovom nas slavlju, kao i uvijek, raduje draga nazočnost veleučenog 

Rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. Alekse Bjeliša, kao i nazočnost 

prorektorice, veleučenih dekanica i dekana, predsjednika Hrvatske akademije 

znanosti i umjetnosti akademika Zvonka Kusića, rektora Hrvatskoga katoličkog 

sveučilišta prof. dr. Željka Tanjića, kao i svih uvaženih gostiju i cijenjenih 

prijatelja. Posebno nas raduje prisutnost mons. Jurja Jezerinca, vojnog ordinarija, 

kao i predstavnika kršćanskih Crkava i vjerskih zajednica. 

 Čestitam našim slavljenicima magistrandima, licencijandima te 

diplomandima svih studijskih smjerova kojima će danas biti uručene diplome.  S 

vašim dragima i bliskima radujem se vašem uspjehu, zazivajući Božji blagoslov na 

vaš daljnji život i rad.  

 

 


