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Uzoriti gospodine Kardinale, 

Subraćo u episkopatu i svećeništvu, 

Gospodine Rektore i članovi uprave Sveučilišta,  

Djelatnici administrativnih i tehničkih službi, 

Dragi studenti, 

 

S velikim sam zadovoljstvom prihvatio ljubazni poziv kardinala Josipa Bozanića, 

zagrebačkog nadbiskupa i Velikog kancelara ovog prestižnog katoličkog Sveučilišta da 

svečano otvorim novu Aulu Magna. Zahvaljujem mu na riječima dobrodošlice koje mi je 

ljubazno uputio u ime čitave akademske zajednice, koju pozdravljam s izrazima poštovanja. 

Radostan sam što mogu prenijeti osjećaje Svetog Oca i njegove čestitke na ovom 

Sveučilištu, upućene rektoru vlč. Željku Tanjiću, prilikom proslave Dana Sveučilišta.  

Ovo katoličko Sveučilište, unatoč nedostatku prostora, tražilo je načine kako bi 

proširilo djelokrug aktivnosti kroz bogatstvo različitih aktivnosti i djelatnosti. Zahvaljujući 

ponajprije čvrstom kršćanskom nadahnuću i potpori koju nalazi u svojoj živoj tradiciji, ono 

je pružilo dragocjen doprinos životu crkvene zajednice u Hrvatskoj i razvoju građanskog 

društva. 

Sveučilišta su jedna od najplemenitijih institucija koje je čovječanstvo u svojoj 

povijesti iznjedrilo. Ona su značajno doprinijela očuvanju, rastu i širenju raznih vrsta znanja.  

Što se Crkve tiče, ona je u punom smislu riječi uzela udio u procesu stvaranja 

sveučilišta, a u moderno vrijeme, usporedo s  razvojem suvremene znanosti, uočila je 

potrebu za osnivanjem posebno kvalificiranih sveučilišta, koja nose pridjev „katolička“, s 

ciljem da ona postanu živo svjedočanstvo naspram onih koji su religiju htjeli strpati u 

područje iracionalnog.  

Početci sveučilišta sežu u 12. stoljeće, u srednji vijek, koji se stoga iz ove današnje 

perspektive posve neopravdano naziva „mračno doba“. Činjenica je da su sveučilišta nastala 

kako bi „donijela svjetlost“. Zapravo su ove institucije od samog svog početka do danas 

prosvijetlile brojne osobe i unosile jasnoću u mnoge rasprave, sve od metafizičkih stvarnosti 

do praktičnih pitanja ljudske egzistencije te su utjecale na kulturne tijekove svakoga 

vremena, ostavljajući posljedice na svakodnevni život pojedinaca i čitavih društava. 



Vjerno svojoj specifičnoj zadaći, Hrvatsko katoličko sveučilište izabralo je za svoj 

moto redak iz prvog poglavlja Evanđelja po Ivanu: „Lux vera“. 

Svjetlo je snažan vjerski simbol. Ulazak svjetla označava bezuvjetni početak stvaranja 

s obzirom na svoj bitak i postojanje. Znakovit je sam početak Biblije: „Bog kaže: 'neka bude 

svjetlo!' i bi svjetlo.“ (Postanak 1,3) 

U današnjem pluralnom kontekstu, koji zahtijeva dijalog između raznih kulturnih 

tradicija i neprestanu suradnju između njih, sveučilišta imaju veoma značajnu zadaću: 

vjerno i brižljivo prenošenje istine koja prosvjetljuje. Istina ima svoja prava, ali – znamo i to – 

ima također i svoje „mučenike“. Kolike su samo osobe bile progonjene i još se uvijek 

progone kada se bore da bi očuvali istinu. U povijesti vaše zemlje nalazimo mnogo 

svjedočanstava onih koji su trpjeli za istinu. Među njima, Katolička se crkva u odanosti i 

ljubavi spominje svijetlog lika blaženog Stepinca, koji bijaše nadbiskup ovoga grada.  

Budite ponosni na naslov koji obilježava vaše Sveučilište kao „katoličko“. Ono mu 

povjerava još jedno posebno poslanje koje ga oplemenjuje: održavati živim vrijednosti i 

ideale Evanđelja te nastaviti prožimati kulturnu baštinu vašeg naroda tim vrijednostima. 

Ona je, hvala Bogu, već kršćanska, ali ne možemo zaboraviti upozorenje blaženog Pavla VI. 

koje je, u apostolskom nagovoru Evangelii Nuntiandi, upućivao Crkvi: „Nema dvojbe da je 

rascjep između Evanđelja i kulture drama našeg vremena kao što je bio slučaj i u drugim 

razdobljima. Treba stoga da se sve poduzme u smjeru plodnog evangeliziranja kulture 

odnosno, još točnije rečeno, kultura. U sučeljenju s Radosnom vijesti one moraju biti 

preporođene.“ (br. 20). 

Crkva od vas mnogo očekuje zbog veoma važne zadaće koja vam je povjerena. Ta 

zadaća također uključuje i zahtjev vjernosti Crkvi, papi i vašim biskupima, koji cijene ovo 

Sveučilište i s ljubavlju ga podupiru. U tom su duhu utemeljitelji i zamislili vaše Sveučilište: 

u tom duhu i s tom je zadaćom ono pupalo i nastavlja cvjetati također i rastom broja 

njegovih studenata, kako to i pokazuje potreba za novom i prostranijom Aulom Magna. 

Htio bih zaključiti ovo svoje razmišljanje nanovo čitajući nadahnjujuće riječi pape 

Franje za njegova nedavnoga susreta sa studentima i akademskim svijetom u Bologni, 1. 

listopada ove godine: „Kako bi bilo lijepo da aule sveučilišta budu predvorja nade, radionice 

u kojima se stvara bolja budućnost, gdje se uči biti odgovoran za sebe i za svijet! Osjećati 

odgovornost za ono što se događa s našim domom, koji je zajednički dom. Ponekad 

prevlada bojazan. Ali danas proživljavamo krizu koja je također velika prilika, izazov za 

promišljanje i slobodu svakoga, izazov koji treba prihvatiti kako bi bili graditelji nade. I 

svatko od vas to može postati, za druge“ (Susret sa studentima i akademskim svijetom, 

Govor Svetog Oca, Bologna, 1. listopada 2017.) 

 



S ovim željama pripravili smo se za inauguraciju i blagoslov nove Aule Magna, 

zazvavši nad ovo Katoličko sveučilište i sve prisutne izlijevanje darova Duha Božjega.  


