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  Kraków, 20.05.2021 r. 

 

Szanowni Państwo,  

Pracownicy akademiccy i administracyjni  

Akademii Ignatianum w Krakowie,  

Szanowni Państwo z firm i kancelarii zewnętrznych,  

wspierający funkcjonowanie naszej Uczelni, 

Drodzy Studenci! 

 

Z radością informuję, że 20 maja 2021 roku cała „Rodzina Ignacjańska” rozpoczyna 

świętowanie światowego Roku Ignacjańskiego ogłoszonego przez naszego Ojca Generała 

Arturo Sosę Abascala SJ dla uczczenia: 500. rocznicy nawrócenia Ignacego Loyoli (20 maja 

1521 r.) i 400. rocznicy jego kanonizacji (12 marca 1621 r.). Mam nadzieję, że te najbliższe 

miesiące będą czasem świętowania zarówno dla nas jezuitów, jak i dla wszystkich Państwa 

tworzących społeczność Akademii Ignatianum w Krakowie, której patronuje św. Ignacy 

Loyola.  

Ojciec Generał w liście z 27 września 2019 roku zapowiadającym Rok Ignacjański 

napisał: „Pragnę, aby centrum naszego zainteresowania podczas tego Roku Ignacjańskiego 

stanowiło wezwanie do tego, żebyśmy – czerpiąc inspirację z osobistego doświadczenia 

Ignacego – pozwolili Panu Bogu dokonać naszego nawrócenia”. Nawiązując do Autobiografii 

św. Ignacego, Ojciec Generał zaznacza, że podczas pobytu Ignacego na zamku w Loyoli  

w latach 1521–1522 zarówno jego brat, jak i wszyscy pozostali domownicy rozpoznali po jego 

zewnętrznym zachowaniu przemianę, jaka dokonała się wewnątrz jego duszy i podejrzewali, 

że „zamierzał on dokonać wielkiej zmiany”. Generał jezuitów dodaje, że Ignacy opuszcza 

Loyolę i przebywając kilka miesięcy w Manresie niedaleko Barcelony zapytuje siebie:  

„Co to za nowe życie, które teraz rozpoczynamy?”, przyznając później, że „wszystkie rzeczy 

wydawały mu się nowe”.  

Niech te najbliższe miesiące będą dla całej społeczności naszej Akademii nie tylko 

okazją do poznania duchowej spuścizny św. Ignacego Loyoli, ale także do głębszej refleksji  

„nad nowym życiem” oraz okazją do „nowego spojrzenia” na otaczającą nas rzeczywistość.  

Mam nadzieję, że pomoże nam w tym bogaty program naszych uczelnianych obchodów 

Roku Ignacjańskiego. O tych działaniach będziemy informować na bieżąco na stronie: 

https://ignatianum.edu.pl/jubileusz. Już teraz gorąco zachęcam Państwa do aktywnego 

zaangażowania się i do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach, które – jak mamy nadzieję 

– będą mogły się odbywać w warunkach coraz bardziej zbliżonych do normalności, jaką 

pamiętamy z czasów sprzed pandemii. 
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Serdecznie zapraszam wszystkich Szanownych Państwa na niedzielną Eucharystię  

w dniu 30 maja 2021 roku o godzinie 11.00 w naszej Bazylice Najświętszego Serca Pana 

Jezusa, w trakcie której jako społeczność akademicka rozpoczniemy wspólne świętowanie 

Roku Ignacjańskiego. Jeśli ktoś z Państwa nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w tej 

uroczystości, zapraszam do łączności duchowej, którą umożliwi nam transmisja tego 

wydarzenia w internecie.  

Najbliższe miesiące 2021 roku obfitować będą w wydarzenia rocznicowe. Przed nami 

100. rocznica konsekracji naszej Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa (29 maja) oraz  

100. rocznica poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (11 czerwca). Jak już 

wspomniałem, w trakcie następnego Święta Uczelni (11 marca 2022 r.) uczcimy 400. rocznicę 

kanonizacji św. Ignacego, a 31 lipca przyszłego roku w liturgiczne wspomnienie św. Ignacego 

zakończymy obchody Roku Ignacjańskiego.  

Ponadto dla całej naszej społeczności akademickiej szczególnie ważny będzie 

zbliżający się rok akademicki 2021/2022, w którym obchodzić będziemy 90-lecie powstania 

Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego, który dał początek naszej Akademii 

Ignatianum.  

 

Szanowni Państwo! 

Cieszę się, że najbliższy czas, oprócz wytężonej pracy naukowej i dydaktycznej, 

ubogacony będzie radością wspólnego świętowania ważnych dla nas rocznic i wydarzeń. Mam 

nadzieję, że już niebawem będziemy mogli się spotykać w murach naszej Uczelni, a minione 

miesiące znaczone zamknięciem i ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa 

przejdą do historii.  

Życzę Państwu ciągłego wzrostu zaufania do działania Pana Boga w życiu każdego  

z nas, podobnie jak to miało miejsce w życiu św. Ignacego. Niech motto obchodów, 

zaproponowane przez Ojca Generała: „Widzieć wszystkie rzeczy jako nowe w Chrystusie” 

pomoże nam w głębszym, owocnym świętowaniu Roku Ignacjańskiego.   

  

 

 

       Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ 

Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie 

 


