
   

           HOMILIA  OJCA  ŒWIÊTEGO JANA PAW£A  II

PODCZAS MSZY ŒW. W POZNANIU, 20 CZERWCA 1983 R.

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus!

„Ty jesteœ Mesjasz (Chrystus), Syn Boga ¿ywego"! (Mt 16,16) 

Powtórzy³em to wyznanie Szymona Piotra w dniu 22 paŸdziernika 1978 

roku, kiedy z niezbadanych wyroków Bo¿ej Opatrznoœci wypad³o mi 

rozpocz¹æ pos³ugiwanie na  Piotrowej stolicy w Rzymie.

Dziœ je powtarzam tu, w Poznaniu, w miejscu, w którym wyznanie to 

najdawniej by³o wypowiedziane na ziemiach piastowskich, po Chrzcie Mieszka w 966 roku. Najdawniej 

wypowiada³y to Piotrowe wyznanie usta biskupa, bo ju¿ w dwa lata po Chrzcie, Poznañ pierwszy w Polsce,  

coepit habere episcopum: zacz¹³ mieæ swego biskupa.

Ty, jesteœ Chrystus, Syn Boga ¿ywego! To samo Piotrowe wyznanie od tamtych pradawnych 

czasów, powtarza³y usta praojców - a serca otwiera³y siê w stronê nieznanego przedtem Odkupiciela 

œwiata, który jako Syn Bo¿y, wspó³istotny Ojcu, sta³ siê cz³owiekiem i narodzi³ siê z Maryi Dziewicy.

Na tym Piotrowym wyznaniu od pocz¹tku buduje siê Koœció³ wedle s³ów Chrystusa: "Ty 

jesteœ...Opoka, i na tej Opoce zbudujê mój Koœció³, a bramy piekielne go nie przemog¹"(tam¿e, w. 18). Tak 

wiêc wraz z wyznaniem pierwszego w Polsce piastowskiej biskupa, któremu by³o na imiê Jordan, buduje siê 

na tej ojczystej ziemi Koœció³. W roku tysiêcznym biskup Unger przyjmuje w Poznaniu i w GnieŸnie cesarza 

Ottona III i legatów papieskich, przyby³ych na tak zwany Zjazd GnieŸnieñski przy relikwiach mêczennika: 

œwiêtego Wojciecha. Budowa Koœcio³a na ojczystej ziemi posuwa siê naprzód. Powstaje Metropolia 

GnieŸnieñska oraz zwi¹zane z ni¹ nowe Biskupstwa w Krakowie, Wroc³awiu i Ko³obrzegu. Rozrasta siê 

spo³ecznoœæ tych, którzy w pierwotnym jeszcze ojczystym jêzyku powtarzaj¹ Piotrowe wyznanie: Ty jesteœ 

Chrystus, Syn Boga ¿ywego. Od pocz¹tku te¿, od czasów Mieszka, katedra biskupia w Poznaniu pozostaje 

pod wezwaniem œwiêtego Piotra, a póŸniej obu Aposto³ów: œwiêtych Piotra i Paw³a. Obaj te¿ s¹ Patronami 

Poznania, ich postacie znajduj¹ siê w herbie Miasta. 

Wielka jest moja radoœæ, ¿e mogê dzisiaj przybyæ do Grodu Przemys³awa, pielgrzymuj¹c do Polski 

na ojczysty jubileusz  Pani Jasnogórskiej. Wielka jest moja radoœæ, ¿e mogê tutaj przybyæ i wspólnie z Wami 

Drodzy Bracia i Siostry, dziedzice milenijnej przesz³oœci Narodu i Koœcio³a, powtórzyæ Piotrowe wyznanie. 

Przebywa³em tutaj po wielokroæ, zw³aszcza w okresie pasterzowania Metropolity Poznañskiego œp. 

Antoniego Baraniaka, którego pasterskie mêstwo, wielk¹ pokorê i Bogu znane  zas³ugi otaczamy zawsze 

g³êbok¹ czci¹.                     

Dziœ witam tutaj jego Nastêpcê na stolicy poznañskiej, mego rówieœnika w nominacji biskupiej 

Arcybiskupa Jerzego, Ksiê¿y Biskupów pomocniczych i wszystkich obecnych Przedstawicieli Episkopatu, 

Kardyna³a Prymasa, Kardyna³a Metropolitê Krakowskiego, wszystkich Arcybiskupów i Biskupów Polski. 

Witam Kapitu³ê Metropolitaln¹, Papieski Wydzia³ Teologiczny, Seminarium Duchowne, Ca³e 

Duchowieñstwo, Zakony mêskie i ¿eñskie. Witam wszystkich Goœci przyby³ych do Poznania spoza 

Archidiecezji, a tak¿e spoza Polski.

Zdajê sobie sprawê, ¿e miejsce, na którym stojê, odegra³o podstawow¹ rolê nie tylko w historii 

chrzeœcijañstwa, ale tak¿e w historii pañstwa i kultury polskiej. Katedra pod wezwaniem Œwiêtych 

Aposto³ów Piotra i Paw³a œwiadczy o tym, ¿e od pocz¹tku Koœció³ na tej ziemi piastowskiej i w ca³ej Polsce 
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zwi¹za³ siê z Rzymem. Z Rzymem - nie tylko jako stolic¹ Piotra, ale tak¿e jako oœrodkiem kultury. St¹d te¿ 

kultura polska posiada znamiona nade wszystko zachodnioeuropejskie.

Cieszê siê, ¿e  mogê stan¹æ na tym miejscu, w poœrodku najstarszej z ziem piastowskich, gdzie 

przed tysi¹cem z gór¹ lat zaczê³y siê dzieje Narodu, Pañstwa i Koœcio³a.

Wraz z Chrystusem, którego Piotr wyzna³ Synem Boga ¿ywego, przysz³a tutaj Ewangelia i ca³e 

Objawienie. W œwiadomoœci mieszkañców tej ziemi przyjê³y siê s³owa Stwórcy, wypowiedziane na 

pocz¹tku: "Roœnijcie i rozmna¿ajcie siê - czyñcie sobie ziemiê poddan¹"(por. Rdz 1,28). Te s³owa 

powi¹za³y powo³anie do ¿ycia rodzinnego z prac¹ ludzk¹. Czynili sobie ziemiê poddan¹, nasi praojcowie na 

tej rozleg³ej Wielkopolskiej Ziemi, karczuj¹c lasy, uprawiaj¹c pola, buduj¹c wsie i miasta.

Po wiekach jesteœmy tutaj œwiadkami pracy tylu pokoleñ. By³ czas, ¿e w XIX wieku musieli Polacy 

zmagaæ siê o utrzymanie swego warsztatu pracy - tej Ziemi Wielkopolskiej, któr¹ zaborcy usi³owali 

wynarodowiæ. Z tamtych to czasów pochodzi tradycja g³êbokiego zwi¹zania z ziemi¹, tradycja racjonalnej 

uprawy roli i tradycja organizacji spo³ecznej, która zabezpiecza³a polski stan posiadania. Symbolem 

nieustêpliwej obrony podstawowych praw Polaka i rolnika sta³ siê wóz Drzyma³y. Symbolem s¹ tak¿e 

nazwiska wielkich spo³eczników, zw³aszcza poœród duchowieñstwa, jak Arcybiskup Florian Stablewski, 

czy kap³ani w rodzaju Ksiêdza Piotra Wawrzyniaka. Oparciem dla nich sta³a siê w swoim czasie encyklika 

Leona XIII Rerum novarum.

Dla wspó³czesnego pokolenia ludzi pracy, przede wszystkim pracy na roli, podobnym oparciem 

mo¿e byæ encyklika Jana XXIII Mater et magistra: „...Trzeba przede wszystkim  zbadaæ - pisze mój œp. 

Poprzednik, S³uga Bo¿y Jan XXIII - co nale¿y czyniæ, by wynaleŸæ skuteczne sposoby zmniejszania tak 

wielkich dysproporcji miêdzy op³acalnoœci¹ rolnictwa, przemys³u i produkcji us³ug; nastêpnie co robiæ, 

a¿eby w miarê mo¿noœci zmniejszyæ ró¿nice miêdzy poziomem ¿ycia i kultury ludnoœci wiejskiej a stop¹ 

¿yciow¹ mieszkañców miasta, czerpi¹cych swe dochody z pracy w przemyœle i instytucjach 

us³ugowych;(...) jakie wreszcie nale¿y podj¹æ wysi³ki, by pracownicy rolni nie czuli siê upoœledzeni w 

porównaniu z innymi, lecz przeciwnie, by byli przekonani, ¿e ¿yj¹c na wsi mog¹ nie tylko utwierdzaæ i 

rozwijaæ przez pracê sw¹ osobowoœæ, lecz tak¿e patrzeæ spokojnie w przysz³oœæ... Chcemy wyraziæ 

uznanie dla tych(...) którzy dzia³aj¹c we wszystkich krajach, czy to w zrzeszeniach spó³dzielczych, czy te¿ 

w ró¿nego rodzaju stowarzyszeniach, d¹¿¹ niestrudzenie do zapewnienia rolnikom w ka¿dym ustroju 

spo³ecznym nie tylko nale¿nej im obfitoœci dóbr gospodarczych, lecz tak¿e sprawiedliwego i godnego 

poziomu ¿ycia"(por.AAS 53 (1961),432, 437 - 438).

Jednak¿e pragnê te s³owa z encykliki spo³ecznej Papie¿a poprzeæ tym, co s³ysza³em na ziemi 

polskiej z ust zmar³ego Prymasa Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Jakie  wielkie mia³ On wyczucie dla 

tego zwi¹zku cz³owieka z ziemi¹, który stoi u podstaw bytu ca³ego spo³eczeñstwa. Jak trafnie przestrzega³ 

przed zaniedbywaniem rolnictwa, przed ucieczk¹ z ziemi i nadmiern¹ urbanizacj¹. Czu³o siê w jego 

s³owach jakby dalekie echo tej piastowskiej tradycji, która z Ewangelii przejê³a wezwanie „czyñcie sobie 

ziemiê poddan¹" - a w realizacji tego wezwania szuka³a umocnienia samych podstaw narodowej i 

pañstwowej racji stanu w³asnej Ojczyzny.

Oto, co powiedzia³ Kardyna³ Wyszyñski  w dniu 2 kwietnia 1981 r. do przedstawicieli 

„Solidarnoœci Wiejskiej" : „Je¿eli ziemia jest poroœniêta traw¹, to najostrzejsze wichry nie wywiej¹ jej 

³atwo, choæby by³a piaszczysta. Ale je¿eli ziemia bêdzie pustkowiem, wtedy ³atwo j¹ zawojowaæ...

Znamy historiê powieœciow¹, ale prawdziw¹ - Boryny z „Ch³opów" Reymonta. Jego œmieræ z 

wyci¹gniêtymi ramionami na ziemi i poszum wichrów: "Gospodarzu, zostañ z nami!" - to obraz bardzo 

wymowny.

Gdy cz³owiek zetknie siê bli¿ej z ogromn¹ si³¹ duchow¹, moraln¹ i spo³eczn¹ œrodowiska 
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wiejskiego, widzi wyraŸnie jak s³uszna jest walka o podstawowe prawa osoby ludzkiej, jak uzasadniony 

jest dodatkowy tytu³ przestrzegania tych praw, wynikaj¹cych z racji posiadania ziemi". To s³owa 

Kardyna³a Wyszyñskiego.

¯yczê Wam, Rolnicy Wielkopolski - Wam, Rolnicy ca³ej Ojczyzny, abyœcie te s³owa Prymasa 

Tysi¹clecia przechowali w pamiêci jako testament wielkiego Polaka, wielkiego mi³oœnika polskiej ziemi i 

polskiego Narodu.

„Bêdê b³ogos³awi³ Pana po wieczne czasy,

Jego chwa³a bêdzie zawsze na moich ustach.

Dusza moja chlubi siê Panem,

niech s³ysz¹ to pokorni i niech siê wesel¹”.

(Ps 34 (33),2-3).

W dniu dzisiejszym pragnê w szczególny sposób b³ogos³awiæ Pana poniewa¿ dane mi jest wœród 

Was, drodzy Rodacy, dokonaæ wyniesienia na o³tarze - poprzez beatyfikacjê - S³u¿ebnicy Bo¿ej, Matki 

Urszuli Ledóchowskiej.

Wielka jest zapewne nasza wspólna radoœæ, ¿e w czasie ojczystego jubileuszu Pani 

Jasnogórskiej, a zarazem w ramach Roku Odkupienia, mo¿e dokonaæ siê ta beatyfikacja. Do chwa³y 

b³ogos³awionych zostaje  wyniesiona Córka znanego polskiego rodu. Lipnica Murowana (w diecezji 

tarnowskiej), gdzie rodzina Ledóchowskich mia³a swój dom - to ta sama miejscowoœæ, z której 

pochodzi³ w XV wieku Szymon z Lipnicy. Rodzona siostra Matki Urszuli - Maria Teresa Ledóchowska, 

znana powszechnie jako „matka Czarnej Afryki" , za³o¿ycielka Klawerianek, zosta³a przed kilku laty 

beatyfikowana przez Paw³a VI.

       Powo³aniem Urszuli by³a m³odzie¿ i jej wychowanie, poza tym wieloraka pomoc w 

duszpasterstwie Koœcio³a. Drogê tego powo³ania odkry³a w krakowskim klasztorze sióstr urszulanek. 

Stamt¹d to w 1907 roku wyruszy³a - za wiedz¹ papie¿a Piusa X, œwiêtego Piusa X, na pracê apostolsk¹ 

naprzód do ówczesnego Petersburga. W 1914 roku zmuszona do opuszczenia Rosji, aposto³uje w 

krajach skandynawskich i rozwija wielorak¹ dzia³alnoœæ na rzecz swej udrêczonej Ojczyzny. Kiedy po 

wojnie poprosi³a papie¿a Benedykta XV o zatwierdzenie nowego zgromadzenia, które powsta³o w 

niezwyczajny sposób podczas tego jej aposto³owania, otrzyma³a to zatwierdzenie. Ówczesny genera³ 

jezuitów, a rodzony brat  Matki Urszuli , Ojciec W³odzimierz Ledóchowski, by³ wobec Stolicy 

Apostolskiej rzecznikiem dzie³a swej siostry.

Du¿y wp³yw na ¿ycie b³ogos³awionej i jej rodzeñstwa wywar³ ich stryj, Kardyna³ Mieczys³aw 

Ledóchowski, Arcybiskup gnieŸnieñsko - poznañski, Prymas Polski, póŸniejszy Prefekt Kongregacji 

Rozkrzewiania Wiary, a wiemy, ¿e tak¿e i wiêzieñ... Wiemy, ¿e w³aœnie tu, w Poznaniu walczy³ on z 

polityk¹ pruskiego kulturkampfu  o zachowanie wiary, polskoœci i autonomii Koœcio³a, za co by³ 

przeœladowany i wiêziony.

Tu w Pniewach blisko Poznania, znajduje siê macierzysty dom Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 

Serca Jezusa Konaj¹cego - zwanych powszechnie: Urszulankami Szarymi. Matka Urszula 

Ledóchowska jest za³o¿ycielk¹ tej polskiej ga³êzi urszulanek, a tak¿e domu w Pniewach. Zgromadzenie 

jednak¿e rozprzestrzeni³o siê szybko w ró¿nych czêœciach Polski, zw³aszcza na Wschodzie, a tak¿e w 

ró¿nych krajach poza Polsk¹ i poza Europ¹. Równoczeœnie Matka Urszula aposto³owa³a (na ¿yczenie 

Stolicy Apostolskiej) w Rzymie - tam te¿ dokona³a swoich  ziemskich dni 29 maja 1939roku i tam 

znajduje siê jej grób w Domu Generalnym przy via del Casaletto.

Wpisuj¹c Matkê Urszulê Ledóchowsk¹ w poczet b³ogos³awionych, pozostawiamy J¹ Koœcio³owi 
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w Polsce i Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek, na chwa³ê Bo¿¹, ku podniesieniu dusz ludzkich i 

wiecznemu ich zbawieniu.

„Tyœ jest Chrystus, Syn Boga ¿ywego". Wracam do s³ów Piotrowego wyznania, które 

rozbrzmiewa w dziejach Ludu Bo¿ego na tej Wielkopolskiej Ziemi, zespolonej od tysi¹ca z gór¹ lat 

wokó³ katedry pod wezwaniem Œwiêtych Aposto³ów.

S³owa Piotrowe powtarza katolicki Poznañ w sposób szczególny od czasu niepodleg³oœci 

Ojczyzny, która zosta³a odzyskana w 1918r. Na podstawie unii z Gnieznem (która trwa³a od 1821 r.) 

Poznañ by³ wtedy równie¿ siedzib¹ Prymasa Polski. Wyznanie Piotrowe   wyrazi³o siê w dziejach 

miasta poprzez budowê pomnika Najœwiêtszego Serca Jezusa. Pomnik ten - jako wyraz dziêkczynienia 

za odzyskanie niepodleg³oœci - -zosta³ zniszczony przez najeŸdŸcê w czasie drugiej wojny œwiatowej. 

Dziœ na tym miejscu stanê³y dwa krzy¿e na pami¹tkê ofiar z 1956 roku. Z ró¿nych motywów - ze 

wzglêdu na dawniejsz¹ i bli¿sz¹ przysz³oœæ - to miejsce czczone jest przez spo³eczeñstwo Poznania i 

Wielkopolski. Pragnê wiêc i ja równie¿ uklêkn¹æ w duchu na tym miejscu i z³o¿yæ czeœæ...

Poznañ! Poznañ wspó³czesny - miasto wielkiej tradycji. Miasto, które wyznacza w ¿yciu Narodu 

szczególny styl budowania wspólnego dobra. Miasto wielkich zak³adów przemys³owych. Miasto 

wspó³czesnej kultury uniwersyteckiej. Miasto, w którym tak szczególnie dojrzewa³a katolicka myœl 

spo³eczna oraz ogólnonarodowa struktura katolickich organizacji. Miasto wielu publikacji i wydawnictw.

  Pragnê, odwiedzaj¹c Poznañ na szlaku tegorocznej pielgrzymki, zobaczyæ go jeszcze raz w 

wymiarach Milenium, ale te¿ w wymiarach  Jasnogórskiego Jubileuszu. I dlatego ca³ym sercem  

zbli¿am siê ku temu  miejscu, na którym ksiê¿na Dobrawa, ¿ona Mieszka i matka chrzestna polskiego 

Narodu, wznios³a na Ostrowie Tumskim kaplicê zamkow¹ pod wezwaniem Najœwiêtszej Maryi Panny.

Najpierwotniejszy œlad tego wielkiego dziedzictwa, jakie podejmujemy w tegorocznym ojczystym 

jubileuszu. Tego dziedzictwa, które pragniemy przenieœæ w nastêpne stulecia. Stajê wiêc na tym 

miejscu i powtarzam:

Bogurodzica Dziewica,

Bogiem s³awiena Maryja, 

U Twego Syna Gospodyna...

Ziœci nam, spuœci nam, 

Kyrie elejson. Amen.

                     PRZEMÓWIENIE OJCA ŒWIÊTEGO PRZED UDZIELENIEM

                                                B£OGOS£AWIEÑSTWA MSZALNEGO

Pragnê jeszcze przed koñcowym b³ogos³awieñstwem pozdrowiæ ponownie wszystkich obecnych, nie 

tylko przedstawicieli miasta Poznania i archidiecezji poznañskiej , ale tak¿e pielgrzymów, przyby³ych 

spoza archidiecezji. Przede wszystkim z archidiecezji gnieŸnieñskiej, która tak blisko graniczy z 

poznañsk¹; z diecezji w³oc³awskiej, z Ksiêdzem Biskupem ordynariuszem i Biskupami pomocniczymi; z 

diecezji che³miñskiej - równie¿ Ksiêdza Biskupa ordynariusza i jego wspó³pracowników w biskupstwie; z 

diecezji gorzowskiej, Ksiêdza Biskupa Wilhelma Plutê z Biskupem pomocniczym, z diecezji 

koszaliñskiej Biskupa ordynariusza Biskupa pomocniczego.

Proszê bardzo, a¿eby wszyscy ci pielgrzymi zanieœli do swoich wspólnot, do diecezji, do parafii 

tê duchow¹ komuniê, któr¹ prze¿yliœmy dzisiaj w Poznaniu: komuniê œwiêtych, uwydatnion¹ zw³aszcza 

przez beatyfikacjê b³ogos³awionej Urszuli Ledóchowskiej i komuniê Koœcio³a na ziemi polskiej , 

zjednoczonej ze œwiêtymi Aposto³ami Piotrem i Paw³em poprzez obecnoœæ nastêpcy Piotra. Tê sam¹ 
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proœbê kierujê do naszych Goœci z zagranicy. Jest tutaj obecny Biskup z Sankt Polten w Austrii, diecezji 

urodzenia  b³ogos³awionej Urszuli, Biskup ze Schwerinu w Niemczech Wschodnich oraz Biskup 

Helsinek z Finlandii. Prosimy tych naszych Braci w powo³aniu biskupim, a¿eby swoim Koœcio³om i 

spo³eczeñstwu przekazali wyrazy tej chrzeœcijañskiej wspólnoty, któr¹ my dziœ prze¿ywamy uroczyœcie 

w Poznaniu.

Szczególne s³owa nale¿¹ siê oczywiœcie siostrom Urszulankom szarym. Mo¿na powiedzieæ,, ¿e 

to jest ich dzieñ, ich wielki dzieñ. Radujemy siê ich radoœci¹ i ¿yczymy, a¿eby ten dzieñ beatyfikacji ich 

za³o¿ycielki by³ pocz¹tkiem nowego okresu rozwoju tej, tak nam drogiej, rodziny zakonnej.

Pragnê do tych pozdrowieñ dodaæ w³aœnie tu, w Poznaniu, jeszcze szczególne pozdrowienia dla 

wszystkich katechetów i katechetek duchownych, a zw³aszcza œwieckich. Poznañ jest wielkim 

oœrodkiem katechetycznym, jest oœrodkiem myœli katechetycznej. Pragnê w³aœnie st¹d pozdrowiæ 

wszystkich katechetów i katechetki, zarówno archidiecezji, jak i ca³ej Polski.

I na koniec nie mogê pozostaæ d³u¿nym m³odzie¿y akademickiej, która s³a³a do mnie do Rzymu 

specjalne listy; jak umia³em i umiem, tak na te listy odpowiadam z ca³ego serca. Ju¿ odpowiedzia³em 

na te listy na Jasnej Górze w sobotê wieczór, przy spotkaniu z m³odzie¿¹ - dopowiadam jeszcze w 

Poznaniu.

Poznañ da³ Polsce i Koœcio³owi kilku biskupów: tych biskupów, rodaków poznañskich, pragnê 

tak¿e serdecznie pozdrowiæ w naszej dzisiejszej wspólnocie.

Moi drodzy Bracia i Siostry, b³ogos³awieñstwo w imiê Trójcy Przenajœwiêtszej ma jak gdyby 

przypieczêtowaæ tê wspania³¹, nadprzyrodzon¹, sakramentaln¹ rzeczywistoœæ, jak¹ jest Eucharystia. 

Tak dzieje siê za ka¿dym razem. Ta nasza dzisiejsza Eucharystia jest szczególnie wymowna, 

szczególnie pe³na treœci, dawnych i dzisiejszych, szczególnie pe³na ¿ycia i spraw ludzkich. Niech na 

tym wszystkim spocznie teraz b³ogos³awieñstwo Boga Wszechmog¹cego w Trójcy Przenajœwiêtszej  

Jedynego. 

Tym b³ogos³awieñstwem pragnê obj¹æ wszystkie kamienie wêgielne koœcio³ów, które maj¹ byæ 

budowane. Te kamienie znajduj¹ siê przed o³tarzem. Niech i one bêd¹ b³ogos³awione  wraz z ludŸmi dla 

ludzi.

                 S£OWO  OJCA ŒWIÊTEGO DO KAP£ANÓW WYG£OSZONE W 

                                                     ARCHIKATEDRZE POZNAÑSKIEJ

Bardzo dziêkujê Ksiêdzu Arcybiskupowi Metropolicie za to, ¿e mnie zachêci³ do krótkiego 

przemówienia. Podobno przemawiaæ krótko jest trudniej ni¿ d³ugo. Wiec zachêci³ mnie tak¿e do 

trudnego przemówienia. 

Drodzy moi Bracia w kap³añstwie z archidiecezji poznañskiej, z rodzin zakonnych; Bracia i Siostry, 

tak¿e z innych s¹siednich diecezji. Bracia kap³ani , zakonnicy i zakonnice. Cieszê siê z tej chwili spotkania. 

Ta chwila musi nam wystarczyæ na to, a¿eby potwierdziæ nasz¹ wspólnotê w Koœciele. Wspólnotê z 

Waszym Biskupem, któr¹ œw. Ignacy Antiocheñski przyrównuje do strun w instrumencie - i wspólnotê 

poprzez Waszego Biskupa z Biskupem Rzymskim, która daje naszemu kap³añstwu ów wymiar 

powszechny, jak o tym uczy Sobór Watykañski II. Wymiar powszechny. W imiê tej podwójnej wspólnoty: tej 

z Waszym Biskupem i tej drugiej, z Biskupem Rzymskim, oddajê ho³d Chrystusowi Panu , Wiecznemu 

Kap³anowi, który ¿yje w ka¿dym z Was i dzia³a przez ka¿dego z Was. Ka¿dy z Was bowiem w Jego imieniu 

sprawuje tajemnicê Odkupienia, tajemnicê Eucharystii. Oddajê ho³d Chrystusowi, który ¿yje i dzia³a w Was 

i przez Was, i przez to równoczeœnie oddajê najwiêksz¹ czeœæ ka¿demu z Was.
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Proszê, a¿ebyœcie  zawsze byli godni tej czci, któr¹ nas kap³anów, obdarza sam Chrystus. ̄ ebyœcie 

byli Mu bezgranicznie wdziêczni za dar kap³añstwa i ¿ebyœcie tê wdziêcznoœæ sp³acali ca³ym swoim 

¿yciem. Niech to ¿ycie bêdzie b³ogos³awione w duchu oœmiu B³ogos³awieñstw - to jest synteza powo³ania 

chrzeœcijañskiego, powo³ania ewangelicznego. Niech to ¿ycie bêdzie owocne t¹ szczególn¹ owocnoœci¹, 

do jakiej powo³ani jesteœcie rezygnuj¹c z ¿ycia rodzinnego, osobistego po to, a¿eby tym bardziej byæ dla 

wszystkich. Polecam Was sercu Matki Kap³anów. Wspominam pokolenia wielkich kap³anów archidiecezji 

poznañskiej, zjednoczonych z biskupami tej stolicy a¿ od roku 968 - i wspólnie z Waszym Arcypasterzem 

oraz obecnymi tutaj Kardyna³ami i Biskupami b³ogos³awiê Wam z ca³ego serca.
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