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DR ZENON KARD. GROCHOLEWSKI

17 lipca 2020 r. w Rzymie zmarł dr Zenon kard.
Grocholewski, specjalista prawa kanonicznego, bliski
współpracownik papieży – św. Jana Pawła II,
Benedykta XVI i Franciszka, członek czynny
Wydziału Nauk Prawnych TN KUL.
Urodził się 11 października 1939 r. w Bródkach
koło Pniew. Od 1953 r. kształcił się w Niższym
Seminarium Duchownym w Wolsztynie. W latach
1957-1963 odbył studia filozoficzno-teologiczne
w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. 26 maja 1963 r. w archikatedrze poznańskiej
przyjął święcenia prezbiteratu z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Przez
trzy lata pracował jako wikariusz w poznańskiej parafii Chrystusa Odkupiciela. W 1966 r. został skierowany na studia w zakresie prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uzyskując tam
w 1968 r. licencjat (za tę pracę otrzymał złoty medal uczelni), a w 1972 r.
doktorat na podstawie dysertacji De exclusione indissolubilitatis ex consensu
matrimoniali eiusque probatione. Considerationes super recentiores sententias rotales, która została nagrodzona złotym medalem papieskim przez
papieża Pawła VI. Był pierwszym Polakiem, mogącym poszczycić się takimi
wyróżnieniami. W latach 1968-1969 i 1972-1974 kształcił się w Studium
Rotalnym w Rzymie, zdobywając dyplom adwokata rotalnego. Odbył też
kursy językowe we Francji i Niemczech.
6 stycznia 1983 r. w bazylice św. Piotra w Rzymie przyjął sakrę biskupią
wraz z godnością biskupa tytularnego Agropoli. Konsekrował go papież Jan
Paweł II. Jako dewizę biskupią przyjął słowa Illum oportet crescere („On ma
wzrastać”). 16 grudnia 1991 r. został wyniesiony do godności arcybiskupa,
a w 1991 r. mianowany arcybiskupem. 21 stycznia 2001 r. papież Jan Paweł II
ogłosił go kardynałem. Uczestniczył w konklawe w 2005 r., na którym
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papieżem został wybrany Benedykt XVI, i w konklawe w 2013 r., w wyniku
którego papieżem został Franciszek.
W latach 1972-1998 pracował w Najwyższym Trybunale Sygnatury
Apostolskiej, będącym kościelnym odpowiednikiem świeckiego Sądu Najwyższego, Najwyższego Sądu Administracyjnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Sprawował tam funkcje kanclerza (1980), sekretarza (1982), a następnie prefekta (1998). 15 listopada 1999 r. otrzymał funkcję prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego.
W latach 1975-1999 prowadził zajęcia z kanonicznego prawa procesowego,
a także z kanonicznego prawa małżeńskiego na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, kanonicznego prawa administracyjnego na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu
Laterańskiego. W 1982 r. jako najmłodszy uczestnik brał udział w pracach
komisji przygotowującej nowy Kodeks Prawa Kanonicznego.
Był członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Prawa Kanonicznego (od 1970 r.), Towarzystwa Naukowego KUL (od 1983 r.), Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Prawa Kościołów Wschodnich (od 1987 r.),
Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 1992) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Naukowego „Winfried Schulz” (od 1996 r.).
Należał do Kongregacji Biskupów, był prezesem Papieskiego Dzieła Powołań Kapłańskich, członkiem Kongregacji Doktryny Wiary, a także Wielkim
Kanclerzem Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, Papieskiego Instytutu
Archeologii Chrześcijańskiej, Papieskiego Instytutu Studiów Arabskich i Islamistyki. Był uważany jest za jednego z najlepszych światowych znawców
prawa kanonicznego, co znalazło wyraz w ponad 1500 publikacjach naukowych jego autorstwa, wydanych w kilkunastu językach.
Za swoją działalność i wybitne osiągnięcia został uhonorowany siedmioma
tytułami doktora honoris causa, przyznanymi przez: ATK w Warszawie
(obecnie UKSW), KUL, Uniwersytet w Passawie (Passau), Uniwersytet
w Glasgow, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Papieski Uniwersytet
Katolicki w Buenos Aires, Uniwersytet Fu Jen w Taipei oraz UAM w Poznaniu.
Po uroczystościach żałobnych w Rzymie Msza św. pogrzebowa została
odprawiona 25 lipca 2020 r. w poznańskiej katedrze, gdzie ostatecznie został
pochowany w krypcie biskupów poznańskich.
Na podstawie materiałów internetowych*
opracował Stanisław Sarek
*

https://www.kul.pl/zyciorys-zenona-kardynala-grocholewskiego,art_12017.html.

