Dziękczynna inauguracja
LUBLIN. 90 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego to okazja, by razem z obecnymi pracownikami i
studentami uczelni dziękować Bogu za nieoceniony wkład, jaki wniósł ten Uniwersytet w rozwój nauki i
polskiej kultury chrześcijańskiej. Za łaskę Bożą można uznać fakt, że trwał i przetrwał w latach, w których
stanowił on swoiste "getto" pośród uczelni, którym socjalistyczne władze narzucały marksistowski sposób
wartościowania i formowania światopoglądu studentów. Podczas tegorocznej uroczystości inauguracyjnej,
Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył kilkanaście orderów i odznaczeń osobom szczególnie
zasłużonym przez ostatnie dziesięciolecia dla uczelni i Ojczyzny. W inauguracji - oprócz władz, pracowników
i delegacji studentów KUL wzięli udział ...

LUBLIN. 90 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego to okazja, by razem z obecnymi pracownikami i
studentami uczelni dziękować Bogu za nieoceniony wkład, jaki wniósł ten Uniwersytet w rozwój nauki i
polskiej kultury chrześcijańskiej. Za łaskę Bożą można uznać fakt, że trwał i przetrwał w latach, w których
stanowił on swoiste "getto" pośród uczelni, którym socjalistyczne władze narzucały marksistowski sposób
wartościowania i formowania światopoglądu studentów. Podczas tegorocznej uroczystości inauguracyjnej,
Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył kilkanaście orderów i odznaczeń osobom szczególnie
zasłużonym przez ostatnie dziesięciolecia dla uczelni i Ojczyzny. W inauguracji - oprócz władz, pracowników
i delegacji studentów KUL, wzięli udział Ks. Prymas Józef Glemp, Nuncjusz Apostolski - ks. arb Józef
Kowalczyk, liczni biskupi polscy oraz bp. Marcjan Trofimiak z Ukrainy, zaproszeni przełożeni generalni lub ich
delegaci Zgromadzeń Zakonnych i inni wybrani goście. Włączając się w tę uroczystość, siotry michalitki
dziękują też Bogu przy tej okazji za wszystkie lata studiów, jakie w murach tej uczelni przeżyły siostry
naszego Zgromadzenia. Co prawda tylko 15 sióstr miało możność odbyć tu stacjonarne studia magisterskie,
a kilka innych dyplomów uzyskało poprzez studia zaoczne i eksternistyczne. Biorąc pod uwagę fakt, że w
Lublinie nie mamy swojego domu zakonnego, nie jest to jednak tak mało.

Dodane przez : sdawida, dnia 21 październik 2008 10:00

MICHALITKI - Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła

Page: 1/1

