Kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački
i veliki kancelar Hrvatskoga katoličkog sveučilišta
Pozdravni govor na promociji prvostupnika Odjela za povijest HKS-a
Zagreb, 15. ožujka 2014. godine.
Nakon svečane Mise sa sveučilišnom zajednicom okupili smo se na drugom dijelu
današnjega slavlja Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, na akademskom činu uručenja diploma.
Sve vas srdačno pozdravljam. Danas je važan dan za naše Sveučilište: uručenje prvih diploma
prvostupnicima Odjela za povijest HKS-a. Radujemo se i čestitamo!
Na prvom mjestu danas izričem čestitke rektoru HKS-a veleučenom gospodinu prof.
dr. Željku Tanjiću, zatim prvom rektoru našeg Sveučilišta, ovdje nazočnom mons. dr. Ivanu
Šašku, pomoćnom biskupu zagrebačkom, prorektorima, pročelnici Odjela za povijest,
profesoricama i profesorima, studenticama i studentima te svim djelatnicima HKS-a. Od srca
pozdravljam nazočne uzvanike i goste, a na poseban način roditelje, rodbinu i prijatelje naših
slavljenika.
Vama prvostupnicima, studenticama i studentima koji danas primate diplomu kao
krunu svog dosadašnjeg studija od srca čestitam na uspjehu. Želim da vam današnje
zajedništvo, čestitke i podrška sudionika ovog slavlja bude snažan poticaj za daljnji studij i
produbljivanje znanja što ste ga stekli na Hrvatskom katoličkom sveučilištu kao njegovi prvi
studenti.
Ovo vaše i naše Sveučilište na početku je svoga života, uspostavljeno je 3. lipnja 2006.
godine, a odvijanje nastave započelo je s akademskom godinom 2010./2011. Svaki početak je
zahtjevan, ali i izazovan, kako u studiju, što najbolje znaju studenti prve godine, tako i u
pokretanju novih institucija, kao što je ova naša sveučilišna. Hrvatsko katoličko sveučilište ne
želi se zaustaviti na postignutim programima već intenzivno nastoji i radi na tome kako bi u
njegovu krilu bila zastupljena i druga znanstvena područja i discipline.
Danas ovdje osjećamo ljepotu Sveučilišta. Universitas – Sveučilište ste vi, dragi
studenti zajedno sa svojim profesorima, vi ste pozvani trajno živjeti i očitovati communio
docentium et studentium. Želim da Hrvatsko katoličko sveučilište nosite kao svoje, da ga
volite te ga po vama prepoznaju, cijene i poštuju, kao vas po njemu. Neka ovo Sveučilište
postane hrvatsko i katoličko susretište u našem Gradu, susretište koje progovara humanizmom
i svjedoči ljudsku potrebu za znanjem i za vjerovanjem.
Dragi sveučilištarci, sveti Ivan apostol je zabilježio i ove Isusove riječi: »Svi će biti
učenici Božji« (Iv 6,45). Crkveni naučitelji, polazeći posebno od latinske Vulgatine verzije
tog teksta: et erunt omnes docibiles Dei, često su tumačili taj citat. Želim naglasiti da je u
njemu istaknuta upravo izvorna kvaliteta ljudske osobe: otvorenost i spremnost za učenje.
Ta kvaliteta istodobno ukazuje i na sposobnost i na zadatak, uključuje i biti i trebati, to
jest napetost između uspjeha i neuspjeha. Ona govori o dinamizmu ljudske osobe koja je
izazvana da trajno ostvaruje novi put. Upravo zbog toga što ljudska osoba postoji kao odnos
jednog ljudskog ja s ljudskim ti i konačno odnos jednog ljudskog ja s božanskim Ti.
Ta otvorenost za učenje naprosto je način postojanja čovjeka, koji trajno nadilazi sama
sebe i postaje više čovjek. Ona govori o sposobnosti da se otkriva, upoznaje, uči, aktivirajući
sve sposobnosti uma i srca. Ona govori da je čovjek pozvan težiti istodobno k sređivanju i
ujedinjavanju mnoštva poticaja i podataka što se postiže zahvaljujući susretu i shvaćanju
smisla.
Bog učitelj, onaj je koji potiče ljudsku želju za spoznajom istine i poštuje dinamizam
ljudske slobode. Čovjek učenik, pozvan je na susret s Bogom učiteljem, koji privlači: »Svi će
biti učenici Božji«. Čovjek učitelj i odgojitelj, onaj je koji spoznaje, svjedoči i prenosi. Neka i
ova sveučilišna communio docentium et studentium bude uvijek i zajednica učenika Božjih.
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