Wspomnienie świątecznych spotkań

Mikołaj wśród słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku
tekst: Irena Szlachta
zdjęcia: Jerzy Dominik Snopiński

że Mikołaj postanowił przybyć do nas 8 grudnia,
Jako
a więc w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej

Marii Panny, spotkanie rozpoczęła Eucharystia sprawowa
na przez prodziekana Wydziału Teologicznego i dyrektora
Uniwersytetu Trzeciego Wieku ks. dr. hab. Jana Dziedzica,
prof. UPJPII. W homilii nawiązał on do postaci Maryi, uka
zując trzy istotne aspekty życia, w których streszczała się
Jej posługa. Są to: wiara, służba i misja. Homileta zachęcał
do naśladowania Matki Bożej i życzył, aby słuchacze wy
trwali w pracy nad sobą, budowali w sobie wiarę, ducha
służby i gotowość do misji. Przypomniał również postać
św. Mikołaja, będącego wzorem, jak przeżyć życie w spo
sób godny.
Słowa podziękowania celebrans skierował do chóru
słuchaczy prowadzonego przez panią Alicję Wolińską za
piękną oprawę muzyczną uroczystości oraz do wszystkich
osób zaangażowanych w organizację spotkania z Mikołajem.
Równocześnie wspomniał, że UTW UPJPII rozpoczął w bie

żącym roku akademickim już szósty rok swego funkcjono
wania i wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów, stara się
obok swej podstawowej formy działalności dydaktycznej,
jaką są wykłady, poszerzać i inne oferty, m.in. turystyczną
i kulturalną. Nawiązał do odbytej w dniach 6–13 listopada
2016 roku pielgrzymki słuchaczy UTW do Ziemi Świętej.
Planowana od kilku lat, zrealizowana została na zakończe
nie obchodów jubileuszu pięciolecia istnienia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II
w Krakowie. Po mszy świętej do wypełnionej przez słucha
czy kaplicy wkroczył oczekiwany Mikołaj z prezentami, któ
rymi przy aktywnej pomocy ks. dyrektora UTW obdarował
wszystkich zebranych. ■

Opłatek pracowników
z księdzem kardynałem
Stanisławem Dziwiszem
zdjęcia: Krzysztof Mleczko

S

potkanie opłatkowe pracowników naukowych, admi
nistracji i Biblioteki UPJPII odbyło się przy ul. Bernar
dyńskiej 3. Swoją obecnością zaszczycił wspólnotę akademi
cką UPJPII kardynał Stanisław Dziwisz, który przed trady
cyjnym połamaniem się opłatkiem zwrócił się do obecnych,
wyrażając wdzięczność za 11 lat uczestnictwa w życiu uczel
ni jako jej wielki kanclerz. Wspomniał także o wiele wcześ
niejszych swoich związkach z uczelnią:
„Pragnę zwrócić się do środowiska Uniwersytetu Papies
kiego Jana Pawła II w Krakowie w tym szczególnym mo
mencie zakończenia mojej posługi w archidiecezji krakow
skiej… Drodzy uczestnicy spotkania opłatkowego, prag
nę gorąco podziękować Bogu za 11 lat współpracy z naszą
uczelnią. Z woli ojca świętego Benedykta XVI miałem przy
wilej uczestniczyć w rozwoju najpierw Papieskiej Akademii
Teologicznej, a od 2009 roku Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II. Razem z wami współtworzyłem środowi
sko naukowe Krakowa i Polski. Do tego środowiska na
leżałem przez moje studia teologiczne w Krakowie, które
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