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Poštovani, 

Sve Vas srdačno pozdravljam u ime Hrvatskog katoličkog sveučilišta, jednog 

od suorganizatora današnje konferencije i svoje osobno, ovdje u središtu najvažnije 

europske institucije, u Europskom parlamentu, zahvalan ponajprije gospođi Marijani 

Petir, hrvatskoj zastupnici u Europskom parlamentu i njenim suradnicima na 

predanosti i zauzetosti u ostvarivanju ove važne i plemenite inicijative: 

predstavljanju osobe i djela Blaženog Alojzija Stepinca, zagrebačkog nadbiskupa i 

kardinala Rimske Crkve u samom srcu europskih institucija. Pozdravljam i sve 

poštovane goste, sudionike i predstavnike drugih organizatora, od Zagrebačke 

nadbiskupije do Radne skupine za interkulturalni i interreligiozni dijalog Europskog 

parlamenta.  

Zahvalan sam i predavačima koji su okupili na ovome skupu. Radi se o 

vrsnim povjesničarima, stručnjacima koji su u istraživanje života blaženog Alojzija 

Stepinca, njegovog djelovanja, ali i okolnosti u kojima je djelovao uložili svoje znanje, 

marljivost, ali prije svega predanost traženju i otkrivanju istine koja je posebice u 

vrijeme totalitarnog komunističkog režima bila skrivana i negirana. Pored profesora 

Krište i Batelje te docenta Keve, posebice zahvaljujem gospođi doktorici Esther 

Gitman, koja je za ovu priliku došla iz New Yorka i čije je svjedočanstvo, kao one 

koja je ne samo povjesničarka nego i  preživjela Holokaust, posebice dragocjeno.  

Hrvatsko katoličko sveučilište, kao jedno od najmlađih sveučilišta u 

Hrvatskoj, a time i u Europskoj uniji teži izvrsnosti u znanosti i poučavanju, ali je 

posvećeno i odgoju mladih ljudi kojima pored znanstvene i nastavne stručnosti u 

raznim područjima želimo podariti i uzore koji im mogu pomoći u njihovom 

sazrijevanju, ali i u oblikovanju životnih stavova, ideja i načina djelovanja kojim će 

mijenjati hrvatsku i europsku stvarnost vođeni idealima koji svoje korijene imaju i u 

kršćanskoj viziji čovjeka i društva. 



Alojzije Stepinac te krjeposti ujedinjuje u svojoj osobi i svojim je  životom, 

govorima, djelovanje jedan od onih koji je u mnogočemu još neotkriven u europskoj 

javnosti kao preteča svih temeljnih ideja na kojima se gradila zajednica europskih 

naroda i država, ideja koje je on crpio iz vjere, vjernosti temeljnim načela morala i 

poslanja Crkve, braneći uvijek posebnost i važnost svake osobe bez obzira na vjeru, 

rasu, nacionalnost i spol te njegovu savjest, posebice u teškim vremenima ustaškog i 

komunističkog režima i totalitarizma. Siguran sam da će nam današnja predavanja 

upravo to pokazati  na najbolji mogući način i da će osoba i djelo blaženog Alojzija 

Stepinca postati bliži svima onima koji traže i prepoznaju osobe koje su bile spremne 

za ideale, koji jedini mogu oblikovati naše zajednice, dati i svoj život i tako svima 

nama biti uzor. Hvala Vam lijepa! 


