354
Ks. Jerzy Chrnie!

POLSKIE TOWARZYSTWO TEOLOGICZNE W KRAKOWIE
'W HOŁDZIE JANOWI DŁUGOSZOWI W 500-LECIE ŚMIERCI
Obchody 500 rocznicy śmierci Księdza Jana Długosza, urządzone stara
niem Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, miały miejsce
dokładnie w rocznicę jego śmierci, dnia 13 maja 1980 r. Równocześnie ten
dzień był obchodzony w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, urzą
dzonego w Krakowie, jako Dzień Księdza Jana Długosza.
Pierwsza część odbyła się w Bazylice Katedralnej na Wawelu dla upa
miętnienia faktu, że ks. Jan Długosz był kanonikiem katedralnym wawel
skim. O godz. 17 uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu Bogu
rodzica. Dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie, ks. prof.
dr hab. Marian Jaworski dał słowo wprowadzające podkreślając kulturo
twórczą rolę wielkich postaci. Referat na temat Ksiądz Jan Długosz —
kapłan, miłośnik Ojczyzny, uczony wygłosił ks. prof. dr hab. Bolesław
Przybyszewski. Aktorzy scen krakowskich: Jan Adamski, Zbigniew Go
rzowski i Alina Raczkowska recytowali wybrane teksty z dziel Długosza.
Uroczystość uświetniły motety Wacława z Szamotuł w wykonaniu chóru
mieszanego pod dyrekcją Jana Politowskiego.
Druga część obchodów miała miejsce w kościele św. Michała na Skał
ce, gdzie osiadli Paulini z fundacji Jana Długosza i gdzie obecnie znajdują
się jego doczesne szczątki. O godz. 19 rozpoczęła się uroczysta Msza św.
koncelebrowana, której przewodniczył prezes Towarzystwa, ks. doc. dr hab.
Jerzy Chmiel, który też wygłosił homilię (tekst pomieszczony w niniejszym
zeszycie). W koncelebrze wzięli udział: przedstawiciel krakowskiej kapituły
metropolitalnej ks. doc. dr hab. Adam Kubiś oraz kapłani historycy zwią
zani z Polskim Towarzystwem Teologicznym: ks. prof. dr hab. Bolesław
Przybyszewski, ks. doc. dr hab. Jerzy Wolny, ks. dr hab. Jan Ku► (kie
rownik sekcji historycznej Towarzystwa), ks. dr Jan Nowak (również jako
przedstawiciel kapituły tarnowskiej), ks. dr hab. Antoni Baciński CM, ks.
dr hab. Jan Kracik, ks. dr Kazimierz Drzymała SJ, ks. dr Tomasz Jelonek
(sekretarz Towarzystwa), a także dwaj kapłani przedstawiciele O.O. Pauli
ni,w. Został użyty formularz z poniedziałku po 7 niedzielf Wielkanocy, ko
lor szat liturgicznych — biały.
Po Mszy św. uformowała się procesja do Krypty Zasłużonych, gdzie
znajduje się grobowiec Jana Długosza. Procesja ta była..jakby przypom
nieniem procesji przed dokładnie stu laty, kiedy to odbył się powtórny
pogrzeb Długosza. W czasie procesji odśpiewano litanię loretańską. W Kryp
cie złożono wieniec ׳od Polskiego Towarzystwa Teologicznego v/ Krakowie,
a także przedstawiciele studentów duchownych i świeckich złożyli wiązan
ki kwiatów przy grobie Długosza. Następnie wspominając słowa Długosza:
״błagam każdego z osobna, ażeby za mnie, ze wszystkich grzeszników najpierwszego i ostatniego, klęcząc jedno Ojcze nasz i jedno Zdrowaś Maryjo
z nabożeństwem zmówić raczył” odmówiono modlitwy na śp. Księdza Jana.
Odśpiewaniem Salve Regina, zakończono uroczystości kościelne na jSkałce.
Był piękny wieczór skłaniający do refleksji i zadumy...
Dnia 22 maja 1980 r. odbyło się uroczyste zebranie Polskiego Towarzy
stwa Teologicznego w Krakowie poświęcone 500 rocznicy śmierci Jana
Długosza, na którym ks. prof. dr hab. Bolesław Przybyszewski wygłosił
okolicznościowy wykład.
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