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Inauguracja roku akademickiego 2016/2017
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie
W dniu 6 października 2016 roku w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja sześćdziesiątego drugiego roku działalności naukowo-dydaktycznej jedynej
w naszym kraju wyższej uczelni, kształcącej duchownych, teologów,
pracowników administracji kościelnej i katechetów Kościołów nierzymskokatolickich w Polsce oraz specjalistów w zakresie pedagogiki
i pracy socjalnej.
Uroczystość inauguracji została poprzedzona nabożeństwem ekumenicznym. Celebrowali je pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Teologicznego i duchowni reprezentujący trzy chrześcijańskie
tradycje wyznaniowe obecne w ChAT: bp prof. dr hab. Marcin Hintz
– Sekcja ewangelicka, ks. dr Artur Aleksiejuk – Sekcja prawosławna
i ks. mgr Andrzej Gontarek – Sekcja starokatolicka. Homilię wygłosił
bp dr Jakub (Kostiuczuk). Uczestnictwo przedstawicieli trzech różnych
tradycji chrześcijańskich celebrujących nabożeństwo inaugurujące rok
akademicki 2016/2017 dało gościom możliwość zapoznania się z mozaiką religijną i kulturową oraz praktykowanym od wielu lat w ChAT
ekumenizmem. Nabożeństwo swym śpiewem ubogacił chór studentów
prawosławnych, pod dyrekcją prof. dr. hab. Włodzimierza Wołosiuka.
Chór wykonał pieśni religijne w języku polskim, greckim, łacińskim
i cerkiewnosłowiańskim. Na koniec nabożeństwa JM Rektor ChAT
ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski podziękował za celebrację nabożeństwa i zaprosił obecnych na uroczystość Inauguracji roku akademickiego
2016/2017.
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Po nabożeństwie – o godzinie 14.00 rozpoczęła się uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego 2016/2017. Za stołem prezydialnym
na czele z Jego Magnificencją ks. prof. dr. hab. Bogusławem Milerskim
– Rektorem ChAT, zasiedli przedstawiciele ChAT: prorektorzy, dziekani
Wydziału Teologicznego i Pedagogicznego oraz prodziekan Wydziału
Pedagogicznego.
Na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2016/2017 przybyli
również zaproszeni goście: zwierzchnicy lub delegaci różnych Kościołów
zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła rzymskokatolickiego i przedstawiciele innych religii, Rektorzy lub przedstawiciele
najważniejszych uczelni wyższych w Warszawie: Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej,
Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz innych współpracujących z ChAT
uczelni wyższych (np. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana
Pawła II), korpusu dyplomatycznego, organizacji wspierających naukę
(DAAD), władz państwowych i samorządowych, byli pracownicy ChAT
oraz studenci i doktoranci.
Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego
JM Rektor ChAT powitał serdecznie uczestników uroczystości.
Po części wstępnej JM ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski – rektor
ChAT wygłosił przemówienie.
Po przemówieniu Rektora ChAT immatrykulację nowoprzyjętych studentów Wydziału Teologicznego i Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej przeprowadzili prorektorzy. Przedstawicielka studentów
Oliwia Dudkowska – studentka studiów II stopnia w Wydziale Pedagogicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, wygłosiła przemówienie,
w którym nawiązała do złożonego przez studentów ślubowania.
Wykład inauguracyjny pt. „Chrzest Polski z różnych perspektyw”
wygłosił prof. zw. dr hab. Antoni Mironowicz (UwB).
Na zakończenie inauguracji chór akademicki oraz wszyscy zgromadzeni odśpiewali Gaudeamus Igitur.

