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Kraków – warto wiedzieć

Gościem Kawiarni Naukowej PAU w najbliższy ponie-
działek, 21 listopada br. będzie ks. bp dr hab. Grzegorz 
Ryś – Biskup Pomocniczy i Wikariusz Generalny Arcy-
biskupa Metropolity Krakowskiego, historyk Kościoła, 
publicysta. Ks. bp Grzegorz Ryś jest osobą powszechnie 
znaną, także za sprawą działalności duszpasterskiej.  
W tym miejscu przypomnijmy zatem kilka faktów z jego 
biografii.

Ks. Grzegorz Ryś urodził się 9 lutego 1964 r. w Krakowie. 
W latach 1982–1988 odbył formację w Wyższym Semina-
rium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej oraz studia na 
Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej  
w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 r.  
z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego w Katedrze Wawel-
skiej. Równolegle ze studiami teologicznymi odbył studia 
na Wydziale Historii Kościoła PAT. Po rocznej pracy dusz-
pasterskiej jako wikariusz parafii pw. Świętych Małgorzaty  
i Katarzyny w Kętach został zatrudniony na tymże Wydziale 
i podjął studia doktoranckie. W 1994 r. na podstawie dysertacji 
„Średniowieczna pobożność ludowa na ziemiach polskich. 
Próba typologii” uzyskał doktorat z nauk teologicznych. Nato-
miast w roku 2000 na podstawie rozprawy „Jan Hus wobec 
kryzysu Kościoła doby Wielkiej Schizmy” uzyskał habilitację 
z nauk humanistycznych w zakresie historii.

Jest kierownikiem Katedry Historii Starożytnej i Średnio-
wiecznej w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa 
Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, cenio-
nym historykiem, autorem licznych opracowań naukowych  
i popularnych z zakresu historii i teologii. Był członkiem komisji 
historycznych w procesach beatyfikacyjnych – między innymi 
w procesie Jana Pawła II. W latach 2004–2007 był dyrektorem 
Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, a od 2007 r. 
do 2011 r. – rektorem Wyższego Seminarium Duchownego 
Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2010–2011 przewodniczył 
Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce.  
16 lipca 2011 r. papież Benedykt XVI mianował go biskupem 
pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Święcenia biskupie 
otrzymał 28 września 2011 r. w Katedrze na Wawelu. Jako 
zawołanie biskupie przyjął słowa Virtus in infirmitate (Moc  
w słabości). Pracę naukową łączy z aktywnością duszpa-
sterską: angażuje się w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, 
czynnie uczestniczy w życiu Drogi Neokatechumenalnej, głosi 
kazania, rekolekcje, przewodniczy dniom skupienia. 

Przed trzema laty w recenzji wniosku o przyznanie 
doktoratu honorowego KUL inicjatorowi powołania ruchu 
neokatechumenalnego, Kiko Argüellowi, bp Grzegorz Ryś na-
pisał: „Wniosek o przyznanie Kiko Argüello przez Katolicki 
Uniwersytet Lubelski doktoratu honoris causa wymaga od 
nas postawienia sobie pytań bardziej konkretnych i pre-
cyzyjnych niż tylko takie, które prowadzą do generalnych 
konstatacji dotyczących eklezjalnego znaczenia ʻDrogi .̓ 
Wydaje się, że słuszniej trzeba zapytać o punkty styczne 
(ʻmiejscaʼ możliwego spotkania) Uniwersytetu Katolickiego 
i Drogi Neokatechumenalnej: które elementy ʻDrogiʼ winny 
być zauważone przez Uniwersytet i przezeń promowane 
(także honorowym doktoratem dla Inicjatora)? Jakie kon-
stytutywne elementy Uniwersytetu Katolickiego otwierają 
go w sposób ʻnaturalnyʼ na doświadczenie ʻDrogi ,̓ czynią 
ją dla niego ʻprzedmiotemʼ zainteresowania – decydują o tym, 

że staje się ona dla Uniwersytetu nie tylko tematem teolo-
gicznych analiz i sądów, ale także ważnym partnerem,  
z możliwością obustronnie wzbogacającej wymiany? W po-
szukiwaniu odpowiedzi, dajmy się poprowadzić Konstytucji 
Apostolskiej Jana Pawła II o Uniwersytetach Katolickich 
(z roku 1990), Ex corde Ecclesiae.

Czy człowiekowi potrzebna jest wspólnota?

Już sam incipit dokumentu prowadzi nas ku intere-
sującej refleksji, dotyczącej samej natury kościelnej uczelni 
wyższej oraz uprawianej w niej nauki – Uniwersytet rodzi się 
ʻw sercuʼ Kościoła, a nie jedynie w jego ʻumyśleʼ (refleksji); 
pochodzi ex corde (non ex mente) Ecclesiae. Jest w nim 
więc miejsce nie tylko na teologię spekulatywną (scientia), 
ale i mistyczną (również afektywną), której narzędziem jest 
doświadczenie tego, co Boskie (notitia, cognitio); potrzebne 
jest studium, ale konieczne jest również umiłowanie (amor) 
Prawdy. Tu ʻDrogaʼ niewątpliwie wychodzi naprzeciw za-
daniom Uniwersytetu. (…) Opisując dalej naturę Uniwersy-
tetu Katolickiego, cytowana Konstytucja Jana Pawła II 
mówi (w p. 12), iż jest on z definicji wspólnotą (quatenus 
est Universitas, communitas est) skoncentrowaną nie tylko 
wokół wartości ʻprawdy ,̓ ale także wokół godności czło-
wieka oraz Osoby i przesłania Chrystusa. Odkrywając te  
trzy ʻrzeczywistościʼ, wyprowadza z nich sens wolności 
i miłości – a nie tylko studiów czy wysiłku intelektualnego” 
– skonkludował ks. bp. Grzegorz Ryś.

*
Zapraszamy na kolejne spotkanie w Kawiarni Naukowej 

Polskiej Akademii Umiejętności, które odbędzie się 21 listopada 
(poniedziałek) 2016 o godz. 18.15 w Dużej Sali Akademii przy 
ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie. Ks. bp dr hab. Grzegorz Ryś, 
Biskup Pomocniczy i Wikariusz Generalny Arcybiskupa 
Metropolity Krakowskiego przedstawi wykład pod tytułem:  
Czy człowiekowi potrzebna jest wspólnota?.

MARIAN NOWY

Ks. bp Grzegorz Ryś
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