nie tylko nauka

Spotkanie opłatkowe
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
tekst: Irena Szlachta
zdjęcia: Ewa Tobiasz
Zwyczaj łamania się opłatkiem pojawił się w Polsce pod koniec XVIII wieku i przetrwał do dnia dzisiejszego, stając się
elementem naszej tradycji. Dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UPJPII uroczystość dzielenia się opłatkiem
miała miejsce 15 stycznia br. w kościele św. Marka Ewangelisty przy ul. św. Marka 10.
Spotkanie rozpoczęła Eucharystia celebrowana przez zaproszonego na tę uroczystość ks. prof. dr. hab. Wojciecha
Misztala − prorektora Uniwersytetu Papieskiego – i ks. dr.
hab. Jana Dziedzica, prof. UPJPII − prodziekana Wydziału
Teologicznego, a równocześnie kierownika ds. Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal wygłosił
homilię, w której nawiązał do przeczytanego wcześniej zdania z Listu do Hebrajczyków: „Postępujcie, jak mówi Duch
Święty” (Hbr 3, 7−14). Homileta podkreślił, że przebywanie
we wspólnocie uniwersyteckiej może być czasem zarówno
wzrostu intelektualnego, jak i duchowego, a co za tym idzie
lepszego rozumienia, jak odpowiadać na miłość Boga, którą On obdarowuje ludzi. Łamanie się opłatkiem nawiązuje
do Eucharystii będącej uobecnieniem Chrystusa miłującego
człowieka. Podobnie w geście dzielenia się opłatkiem można
odnaleźć symbol dzielenia się miłością.
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Na zakończenie mszy świętej zostały poświęcone opłatki, przygotowane dla obecnych, aby zgodnie z tradycją każdy
mógł się nimi połamać przy składaniu życzeń. Jako pierwszy złożył je zebranym ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII.
Równocześnie skierował wyrazy wdzięczności pod adresem
księdza prorektora za pomoc i życzliwość, z jaką odnosi się
do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podziękował również ks.
Krzysztofowi Kurnikowi za piękną oprawę muzyczną uroczystości. Do śpiewu kolęd granych i śpiewanych przez niego zarówno w trakcie mszy świętej, jak i podczas łamania się opłatkiem, chętnie włączali się obecni w kościele. Ks. Jan Dziedzic
skierował również słowa podziękowania za owocną pracę do
pań realizujących administracyjną obsługę studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tj. dla pani Małgorzaty Szewczyk,
która od momentu powstania Uniwersytetu przez cztery lata
prowadziła jego sekretariat, i dla pani Marty Obrok, aktualnie
wykonującej te czynności.
Potem składano sobie wzajemnie życzenia. Długie kolejki ustawiły się do obu księży profesorów. Patrząc na twarze
obecnych, można było dostrzec na nich uśmiech i serdeczność. Słuchacze tworzyli wspólnotę ludzi wzajemnie dla siebie życzliwych.

