Uniwersytecka kolegiata św. Anny w Krakowie jest
miejscem wielu wydarzeń tak liturgicznych, jak i
powiązanych ze światem akademickim. Do tych
ostatnich

zalicza

się

wręczanie

dyplomów

doktorskich, habilitacyjnych oraz profesorskich,
jakie otrzymują studenci i pracownicy Papieskiego
Uniwersytetu Jana Pawła II.

Jak co roku, także i w tym roku akademickim
2016/2017 wspominaliśmy wydarzenie sprzed
620 lat temu, kiedy to papież Bonifacy IX w dniu
11 stycznia 1397 r. podpisał bullę Eximiae
devotionis

affectus,

inaugurującą

powstanie

Wydziału Teologii, a tym samym Uniwersytetu
Krakowskiego. Uczelnia ta dołączyła wówczas do
liczących się w Europie wyższych centrów
naukowych, bowiem teologia była uznawana w tym
czasie za królową nauk.
O utworzenie wydziału zabiegała w Rzymie św.
królowa Jadwiga (1374-1399). W jej zamyśle
Wydział

miał

przygotowywać

kadry

do

chrystianizacji Litwy. Tradycje tego Wydziału UJ
kontynuuje dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w

Krakowie. Papieski

dokument

wyznaczając

konkretne cele związane z utworzeniem Wydziału
Teologicznego, wzywał do rozszerzenia wiary
chrześcijańskiej,

poszukiwaniu

prawdy

we

wszystkich dziedzinach ludzkiego życia oraz
pomnażaniu

sprawiedliwości

i

ludzkiej

pomyślności.
Dlatego każdego 11 stycznia w uniwersyteckiej
kolegiacie św. Anny wręczane są dyplomy. W
bieżącym roku miała miejsce również promocja
doktorska p. Joanny Jaremko, która u o. prof. A.
Napiórkowskiego

napisała

rozprawę

pod

tytułem „Objawienia maryjne w Gietrzwałdzie,
ich funkcja religijna, społeczno-kulturowa i
narodowa”.

Dysertacja p. dr Jaremko zajmuje się treścią
wydarzeń z 1877 roku w Gietrzwałdzie i bazuje
na serii faktów historycznych, religijnych i
społeczno-kulturowych.

Rozdział

pierwszy

pokazuje historię Warmii, parafii i małej wsi
Gietrzwałd w czasie objawień Maryi.

Rozdział drugi stanowią relacje wizjonerów, którzy
mówią o nadzwyczajnych przeżyciach religijnych
związanych z bezpośrednim kontaktem z Matką
Bożą, oraz treść orędzia maryjnego, które odnosi
się do obyczajowości i życia religijnego tamtejszej
ludności. Omówiono również w ogólnym zarysie
objawienia na świecie uznane przez Magisterium
Kościoła.

Rozdział

trzeci

pokazuje

owoce

gietrzwałdzkich. Ukazano w nim
nawrócenie

jako

metody

objawień
modlitwę i

wewnętrznego

umocnienia człowieka i pomoc we wszelkich
trudnościach. W rozdziale czwartym omówiono
zasady

postępowania

prawdziwości

przy

objawień

oraz

rozeznawaniu
wydarzenia

koronacji obrazu i obchody rocznic objawień
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

Rozdział piąty ukazuje

tradycję

religijną

i

kulturową jako wartości służące dobru człowieka.
Rozdział szósty to teologiczne rozważanie o
Gietrzwałdzkiej Maryi w tajemnicy Kościoła
Chrystusowego.W
analityczną
porównawczą.

i

pracy

zastosowano

syntetyczną,
Podstawowym

metodę

historyczną

i

materiałem

źródłowym była literatura polska. Wykorzystano
też

teksty biblijne, liturgiczne oraz dokumenty

Magisterium Kościoła.

