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Prof. dr. sc. Željko Tanjić, 
rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta 

 
Pozdravni govor 

na početku akademskoga čina povodom promocije magistara na Hrvatskom 
katoličkom sveučilištu 

 
Subota, 12. studenoga 2022. u 11 sati 

 

Preuzvišeni gospodine biskupe Ivane, veleučena gospodo 

prorektori, pročelnici, nastavnici i djelatnici našega Sveučilišta, posebice 

naši današnji slavljenici, dragi roditelji, poštovane obitelji, rodbino i 

prijatelji naših magistara, predstavnici Studentskoga zbora, dragi 

studenti. 

Okupljeni smo danas kako bismo radosna srca čestitali našim 

magistrima povijesti, psihologije, sociologije, komunikologije i sestrinstva 

i zahvalili Bogu na znanju i dobru u kojima su rasli kroz godine studija, 

kroz mnoštvo predavanja, kolokvija, ispita, ali i druženja, razgovora, 

susreta, novih prijateljstava koja su ih dovela do ovoga svečanog čina 

primanja diplome. Čestitam vam od srca, dragi magistri, na postignutom 

uspjehu i s ponosom danas stojim pred vama jer znam koliko ste truda i 

napora uložili u diplomu koja će vam biti uručena! 

Čestitam i onima koji su najbolji među vama i koji će danas biti 

nagrađeni. Hvala vam na vašoj izvrsnosti kao i na izvrsnosti i mnogih 

među vama, izvrsnosti kojom svjedočite ne samo o vlastitim darovima i 

sposobnostima nego i obogaćujete naše Sveučilište i činite ga izvrsnim.  

Ne biste mogli rasti u znanju i dobru bez vaših profesora i cijele 

sveučilišne zajednice kojoj isto tako čestitam i zahvaljujem na svemu 

učinjenom kao i svima onima koji su s puno ljubavi i predanosti radili na 

organizaciji ovoga slavlja. Velika hvala Studentskoj službi, Uredu za 

odnose s javnošću i Tehničkoj službi. 
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Prvu istinu o životu i prve i trajne veze dobrote iskusili ste u vašim 

obiteljima. Zato radosna srca na poseban način pozdravljam vas i čestitam 

i vama, dragi roditelji, supružnici i obitelji naših slavljenika. Bez vas, vaše 

ljubavi i zajedničke brige i odricanja naši magistri danas ne bi bili ovdje. 

Istinu i dobrotu koju su spoznavali u svojim domovima, neki već i na 

radnim mjestima, mi smo nastojali još više oplemeniti, razbuktati i 

osnažiti i u vremenu pandemije i potresa koji su snažno obilježili vaše 

studiranje, uskratili vam ljepotu zajedništva i boravka na Sveučilištu, ali i 

iz toga ste na kraju izvukli ono najbolje što nosite u sebi, pokazali zrelost, 

odgovornosti i solidarnost.  Hvala vama na tomu. 

Znanje i dobrota. To je ono što bih želio da ponesete s našega 

Sveučilišta, uskoro vaše Alme mater. Znanje bez odgoja srca za dobro, 

istinu i ljubav, bez odgoja za opće dobro, pretvara se u svoju izopačenost 

o čemu nam svjedoče i mnogi sukobi u današnjem svijetu. Na rang listama 

najboljih sveučilišta u svijetu sve je više onih koja ne poštuju gotovo 

nijedan od postulata koji su u temelju „artes liberales“ i modernih 

sveučilišta, kao što je i sve više sveučilišta u kojima je važnija „politička 

korektnost“ i „kultura otkazivanja“ od traženja istine o čovjeku i društvu.   

Sveučilišta su, u snažnom duhu natjecanja i fokusiranja na izvrsnost 

u znanstvenom području, koja je i nama na prvom mjestu, zaboravila na 

ovu odgojnu i obrazovnu dimenziju. Ona je itekako važna za oblikovanje 

onog trećeg poslanja sveučilišta, pored znanosti i nastave, a to je njihova 

društvena odgovornost. Za nas koji smo djelatni na sveučilištima ona se 

stalno javlja kao pitanje oko odgoja za opće dobro i za odgovornost za 

svijet koji nam je povjeren, a u svijetu posebno za one koji su kako papa 

Franjo snažno ističe „na periferijama društva“. I zato nam je potreban novi 

„odgojni savez“ na koji poziva papa Franjo. Budite dio toga „odgojnoga 
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saveza“, radujte se životu i hrabro, odgovorno i radosno kročite ususret 

budućnosti koja vam dolazi i koja vas poziva da ju oblikujete. 

Hvala vam što ste nam dali svoje povjerenje, znam da je na vašem 

putu bilo i puno poteškoća za koje smo i mi dijelom odgovorni te vas stoga 

molim da uz naše čestitke prihvatite i ispriku za sve ono što nije bilo 

dobro, a što smo mogli učiniti drugačije. 

Na kraju, molim Vas, oče biskupe, da našem Velikom kancelaru 

prenesete zahvalnost za sve što on osobno i Nadbiskupija čine za 

Hrvatsko katoličko sveučilište. 

 

 


