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Umiłowani Siostry i Bracia
Rozbrzmiewający śpiew kolęd oraz otaczająca nas aura wskazują na fakt, że minął
czas adwentu – czyli oczekiwania a zarazem przegotowywania się na przychodzącego
Zbawiciela. Jezus jest tu, pośród nas w naszym sercu, w każdym życzliwym słowie
skierowanym do drugiego, w naszych gestach dobroci, a w świątyni obecny jest zwłaszcza
w proklamowanym Słowie Bożym i Postaciach eucharystycznych. Ten Jezus mówi nam dzisiaj
na kartach ewangelii: być moim uczniem, to wystawiać się na szykany, wykpienie, drwiny, ale
„nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam
przydane, co macie mówić”. Taką postawą ufnego zawierzenia się Bogu, cechował się
dzisiejszy patron św. Szczepan – pierwszy męczennik. Gdy mu wyrządzano krzywdę, on, jak
pisze autor Dziejów Apostolskich, modlił się i ufnie powierzał prześladowców Bożemu
miłosierdziu: „Panie nie poczytaj im tego grzechu”.
Uczymy się wciąż od św. Szczepana postawy naśladowania Chrystusa. Cały miniony
rok ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia, był
przepełniony obrazami postaw miłosierdzia, czynów będących odpowiedzią na natchnienia
Boże oraz rozmaitych gestów świadczących o naszym czynnym włączeniu się w dzieło
Kościoła wcielającego naukę Chrystusa w codzienne życie. Mamy bowiem stawać się coraz
bardziej miłosierni, upodabniając się do naszego Mistrza. Podczas Mszy św. na zakończenie
roku jubileuszowego Papież mówił: „Nawet jeśli zamykają się święte drzwi, nadal pozostanie
otwarta na oścież prawdziwa brama miłosierdzia, którą jest Serce Chrystusa. Z otwartego
boku Zmartwychwstałego Pana aż do końca czasów wypływać będzie miłosierdzie,
pocieszenie i nadzieja”.
W naszej Ojczyźnie treści miłosierdzia przeplatały się z przeżywaniem 1050. rocznicy
chrztu Polski. Wiemy, że z chrztu płynie nakaz apostolski: „idźcie i głoście”. Jak wyjaśnia
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski: „każdy ochrzczony jest powołany przez Boga
do zaangażowania się na rzecz głoszenia światu Ewangelii”. Zachęca do włączenia się w tę
misję nie tylko dorosłych, ale również dzieci i młodzież, których entuzjazm i zaangażowanie są
potrzebne w Kościele.
Inspiracją ku temu, by owoce minionych jubileuszy: miłosierdzia i chrztu Polski wcielać
w codzienne życie, jest rozpoczęty wczoraj Rok Świętego Brata Alberta. Polscy biskupi podjęli
decyzję, by przybliżyć tę znamienitą postać z bochnem chleba w dłoniach. Setna rocznica jego
śmierci jest dobrą okazją, by w kontekście zawołania towarzyszącemu pracy duszpasterskiej
„Idźcie i głoście” przykład świętego Brata Alberta stał się okazją do uwiarygodnienia czynami
miłosierdzia tego, co będziemy głosić. Niech ten powstaniec styczniowy, znakomity malarz,
intelektualista, a zarazem „polski biedaczyna z Asyżu”, całym sercem oddany bezdomnym,
poniewieranym, pogubionym w życiu, dla których założył przytułek w którym razem
zamieszkał, niech on za nami wstawia się i świeci przykładem zwłaszcza w momentach
zniechęcenia lub opieszałości w dobrem.
W okresie Bożego Narodzenia wchodzimy również w nowy rok kalendarzowy 2017.
Ten rok jest również szczególny dla Kościoła powszechnego z powodu 100. rocznicy objawień
fatimskich, w których Matka Boża wzywała do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej oraz
nabożeństw wynagradzających w pierwsze soboty miesiąca. Zapewne jeszcze wiele razy

będziemy z ambon słyszeć rozbrzmiewające orędzie Matki Bożej Fatimskiej, by powierzyć
siebie i cały świat Niepokalanemu Sercu Maryi oraz by podejmować się zadośćuczynienia.
Te wszystkie, tak bogate w treść, minione i czekające nas wydarzenia stanowią puls
ożywiający Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Zarówno pracownicy naukowodydaktyczni jak również młodzież studencka angażuje się na rozmaitych forach, by nauczanie
Kościoła powszechnego i lokalnego było przekładane na pogłębioną refleksję naukową oraz
na osobiste życie każdej i każdego z nas.
Na Wydziale Teologicznym młodzież podejmuje studia w ramach trzech kierunków:
teologii, nauki o rodzinie oraz italianistyki z elementami studiów nad chrześcijaństwem. Studia
z teologii realizowane są w ramach pięcioletniego cyklu magisterskiego oraz studiów
doktoranckich, zaś pozostałe dwa kierunki są realizowane w ramach studiów licencjackich
i magisterskich. Wydział proponuje studia podyplomowe zarówno z teologii jak również
z dyscyplin związanych z naukami o rodzinie. Ponadto wychodzimy z propozycją szkoleń, czyli
form nauczania dla każdego. Bez względu na dotychczasowy poziom edukacyjny, każdy
w ramach szkolenia może pogłębić swoją wiedzę w zakresie Biblii, historii Kościoła, czy innych
współczesnych zagadnień teologicznych. Z tą ostatnią ofertą zwracamy się zwłaszcza do
członków rozmaitych grup formacyjno-modlitewnych działających w ramach wspólnot
parafialnych. Wspomniane studia i szkolenia w szczegółach są zaprezentowane na stronie
internetowej naszego Wydziału. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.
Korzystając z okazji pragnę skierować do Was wszystkich serdecznie podziękowanie
zwłaszcza za dar modlitwy w intencji naszego Wydziału. Jednocześnie nadal proszę o ten dar
wypraszania łaski u Boga dla całej społeczności akademickiej, by trwała mocna Bogiem. Nie
mniej serdecznie składam staropolskie Bóg zapałać za wszelkie gesty życzliwości i wsparcia
w jakiejkolwiek formie i wymiarze. Dołączam podziękowania za złożone dzisiaj ofiary na cele
edukacyjne w diecezji i metropolii.
Pragnę na koniec złożyć życzenia w imieniu wszystkich współtworzących Wydział
Teologiczny w Szczecinie. Życzę, by słowa św. Brata Alberta stały się naszym udziałem:
„Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla
siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny”.
Ks. prof. US dr hab. Kazimierz Dullak
Dziekan Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Szczecińskiego

Zarządzenie:
List Księdza Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego należy
odczytać na Mszach Świętych w kościołach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 26 grudnia
2016 r. List Księdza Rektora KUL na 26 grudnia należy odczytać na jednej wybranej Mszy
Świętej, w miejsce listu Dziekana WT US.
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