yczenia jubileuszowe dla ks. prof. dr. hab. Mariana Graczyka SDB
W czasie ostatniego zjazdu STM w Warszawie, ks. prof. P. Góralczyk
nazwał ks. Prof. Mariana Graczyka teologiem nadziei, którego dewiz ycia jest
hasło: Bogu serce, ludziom u miech, sobie krzy . Pod koniec listopada ks. prof.
M. Graczyk uko czył 70. lat ycia, a teologowie morali ci z Warszawy, w
imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia, wr czyli Mu Ksi g
pami tkow : Aby my si stali synami Bo ymi (UKSW: Warszawa 2011). W ród
wielu ciekawych artykułów, zawartych w Ksi dze Pami tkowej, powstałej
dzi ki zaanga owaniu ks. dra J. Sobkowiaka, znajdujemy opis salezja skiego
podło a duchowo ci Jubilata, wiadectwa Jego zafascynowania ide
przebóstwienia w teologii moralnej, przywi zania do francuskiej teologii
rzeczywisto ci ziemskich czy cz stego odwoływanie si do teologii moralnej
prawosławia.
Pami tamy te o pracy redakcyjnej Czcigodnego Jubilata w Biuletynie
teologicznomoralnym Collectanea Theologica oraz kierowaniu Katedr Historii
Teologii na Wydziale Teologicznym ATK, Katedr Teologii Moralnej
Szczegółowej w ATK i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszy skiego w
Warszawie. W latach 2001 – 2004 Jubilat pracował równie na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kieruj c tam
Zakładem Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej. Od 2002 r. do dzi
pełni funkcj kierownika nauk moralnych na Wydziale Teologii UKSW.
Godne zauwa enia s owoce wysiłku Jubilata w promocji młodych
pracowników naukowych. Poza niezliczon ilo ci magistrów, Jubilat był
promotorem przeszlo 30 rozpraw doktorskich. Praca z doktorantami stała si
nieprzypadkowo prawdziwym powołaniem Teologa z Warszawy. Realizuje On
w niej salezja skie przesłanie, w której wysiłek wychowawczy przesi kni ty
jest czuł dobroci (l’amorevolezza) w stosunku do wychowanka.
Serdeczno ci Jubilata doznało wielu członków Stowarzyszenia Teologów
Moralistów w Polsce. Nie zawsze została ona zapisana na stronach naszych
artykułów. Dotkni te jednak zostały ni nasze serca. Wła nie ten dotyk dobroci
motywuje nas do wdzi czno ci i modlitwy z okazji Jubileuszu. Dzi kuj c,
yczymy Drogiemu Jubilatowi czułej dobroci Boga na salezja skiej drodze
tworzenia radosnej teologii moralnej.
Ks. Ireneusz Mroczkowski
Przewodnicz cy ST

