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Podczas uroczystości, która odbyła się 3 grudnia br. w auli 
Uniwersytetu Katolickiego ITI w Trumau w Dolnej Austrii, Wielki 
Kanclerz tej uczelni, arcybiskup Wiednia kardynał Christoph 
Schönborn, odebrał nagrodę specjalną za działalność ewangelizacyjną 
uniwersytetu – Capax Dei Award – ufundowaną przez 
Międzynarodowy Festiwal Filmów Katolickich „Mirabile Dictu”. 

Corocznie oprócz wyróżnień festiwalowych przewodnicząca Festiwalu Filmowego 
„Mirabile Dictu”, Liana Marabini, przyznaje nagrodę specjalną za działalność 
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ewangelizacyjną, dedykowaną instytucji lub osobie, która swoją postawą, działaniem 
czy słowem przyczynia się do poprawy świata, a żyjąc Ewangelią rozpowszechnia jej 
przesłanie i tym samym daje jej świadectwo. W tym roku wybrana została katolicka 
instytucja oświatowa w Austrii. 
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„Katholische Hochschule ITI jest uniwersytetem utworzonym przez Świętego (Jana 
Pawła II) i chcianym przez Świętego” – wyjaśniła Liana Marabini, tłumacząc swoją 
decyzję o przyznaniu uczelni w Trumau nagrody 13. edycji Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów Katolickich „Mirabile Dictu”. 

Katolicki Uniwersytet w Trumau, należący do archidiecezji wiedeńskiej, powstał z 
inicjatywy Jana Pawła II w 1996 r. jako „Międzynarodowy Instytut Teologiczny 
Studiów nad Małżeństwem i Rodziną” w dawnym klasztorze kartuzjańskim Maria 
Thron w Gaming w Dolnej Austrii (diecezja St. Pölten). W 2009 r. instytut przeniósł 
się do Zamku Trumau i zmienił nazwę na „Międzynarodowy Instytut Teologiczny – 
Uniwersytet Teologii Katolickiej”, a w 2021 r. nazwę zmieniono na „Katolicki 
Uniwersytet ITI”. 

Założycielskie idee Jana Pawła II są tu nadal kontynuowane. Szczególną uwagę 
poświęca się zagadnieniu małżeństwa i rodziny, ponieważ „potrzebna jest solidna 
formacja teologiczna przyszłych liderów katolickich, świeckich i duchownych, aby 
mogli krytyczne oceniać naszą kulturę i mieli zdolność do wniesienia wkładu w nową 
ewangelizację, która jest szczególnie potrzebna w dziedzinie małżeństwa i rodziny” – 



podkreśla rektor uniwersytetu prof. Christiaan Alting von Geusau. Zgodnie z wizją 
Papieża Polaka, międzynarodowy charakter uczelni, w której studiuje młodzież z całej 
Europy oraz Ameryki i innych części świata, pełni funkcję pomostu między Wschodem 
a Zachodem. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że Kościół musi „oddychać 
obydwoma płucami”. 

Kardynał Christoph Schönborn został mianowany Wielkim Kanclerzem tej uczelni 
jeszcze przez Jana Pawła II. Dziękując za to wyróżnienie powiedział: „Ta nagroda jest 
dla Uniwersytetu ITI nie tylko zaszczytem ale i wyzwaniem. Najwyraźniej Pan chce, 
aby ta instytucja istniała. Ja, jako Wielki Kanclerz, czasami byłem zniechęcony, 
mówiąc: ’Panie, to nie może się udać’. Ale On mi odpowiadał, tak jak mówił do 
apostołów: ‘Człowieku małej wiary!’ I wielokrotnie pokazywał, że On chce tego 
instytutu św. Jana Pawła II.” Zwracając się do Liany Marabini kardynał Schönborn 
dodał, „To bardzo wzruszające, że w ten sposób nagroda trafia do ITI. To wielka 
zachęta, ale również znak, że musimy mocno trzymać się przesłania tego instytutu i 
dostrzegać inspirację, jaką zsyła nam jego Święty założyciel.” 

Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmowy „Mirabile Dictu” pod patronatem 
Papieskiej Rady do spraw Kultury (od czerwca 2022 Dykasteria ds. Kultury i Edukacji) 
istnieje od 2010 r. i należy do najbardziej prestiżowych imprez tego gatunku na 
świecie. Został powołany do życia przez włoską dziennikarkę, reżyserkę i producentkę 
filmową Lianę Marabini „z miłości do Kościoła” – jak często podkreśla jego 
założycielka. Celem festiwalu jest wspieranie i przekazywanie wartości moralnych i 
pozytywnych wzorców. „Mirabile Dictu” postrzega się również jako ważna platforma 
dla międzynarodowych producentów filmowych, reżyserów i artystów, którzy w 
swoich dziełach pragną przekazywać inspirujące kwestie związane z wiarą i religią, 
wnosząc tym znaczący wkład w ewangelizację. Laureaci festiwalu nagradzani są 
srebrną statuetką w kształcie ryby, zainspirowaną symbolem 
wczesnochrześcijańskim. Taką statuetkę – „Pesce d’Argento” – otrzymał również 
Wielki Kanclerz Uniwersytetu Katolickiego ITI w Trumau. 

 


