Piastowska Katedra w Poznaniu
KATEDRA POZNAÑSKA… Tak po prostu nazywana, choæ
zas³uguje na wiele zaszczytnych tytu³ów.
Gdy staniesz w jej g³ównym wejœciu, urzeknie Ciê piêknem gotyckich linii
architektonicznych, które kieruj¹ wzrok ku górze - ku Bogu!
Katedra Piastowska… Jest Domem Bo¿ym wczeœniej, ni¿ zapanowa³
gotyk.
Katedra Jordana i Mieszka I… Po chrzcie Polski wzniesiona przez jej
pierwszego biskupa i przez pierwszego chrzeœcijañskiego w³adcê, od
ponad tysi¹ca lat s³u¿y wierze katolickiej i jest wielorakim œwiadkiem chrzeœcijañskiej kultury narodu
polskiego.
Katedra œw. Piotra… Posiada od pocz¹tku to wezwanie liturgiczne, (do którego dodano póŸniej wezwanie
œw. Paw³a) na znak trwa³ej wiêzi Polski ze Stolic¹ Piotrow¹ w Rzymie, sk¹d przyjêliœmy chrzeœcijañstwo i
otrzymaliœmy pierwociny kultury europejskiej. WiêŸ tê utrwali³ sw¹ obecnoœci¹ w niej (1983) Piotr naszych
czasów - Jan Pawe³ II.
Katedra Matka… Jako pierwsza z polskich katedr biskupich sta³a siê ich matk¹, istniej¹c ju¿ przed rokiem
1000, w którym dopiero utworzono metropoliê gnieŸnieñsk¹ i biskupstwa: ko³obrzeskie, krakowskie i
wroc³awskie.
Katedra Milenijna… Prze¿ywa³a z ca³ym narodem trzykrotne ju¿ milenium, œciœle zwi¹zane z Poznaniem:
chrztu Polski (1966), ustanowienia Jordana pierwszym biskupem Polski (1968) i œmierci Jordana, tego
czêsto zapominanego Ojca Polskiego Episkopatu (1984).
Katedra Nekropolis… Zawiera prochy pierwszych polskich Piastów: Mieszka I, Boles³awa Chrobrego,
Mieszka II i Kazimierza Odnowiciela, a tak¿e wielkopolskich Piastów: W³adys³awa Odonica, Przemys³a I,
Boles³awa Pobo¿nego i Przemys³a II, któremu uda³o siê po rozbiciu dzielnicowym wskrzesiæ Królestwo
Polskie.
Katedra Z³otej Kaplicy… Przez mauzoleum Mieszka i Chrobrego w jednej ze swych licznych kaplic,
przysposobionej do tego w XIX wieku i nazwanej dla cudownych mozaik Z³ot¹ Kaplic¹, podtrzymywa³a i
o¿ywia³a œwiadomoœæ narodow¹ Polaków w d³ugim okresie niewoli porozbiorowej.
Burzliwe dzieje tej katedry s¹ odbiciem zwyciêstw i klêsk narodu. Ra¿ona pociskami artyleryjskimi podczas
wyzwalania Poznania w 1945 roku, wypalona w swym wnêtrzu, zachowa³a Z³ot¹ Kaplicê i ca³y wieniec
otaczaj¹cych nawê g³ówn¹ kaplic z ich zabytkami. Odbudowana (1946-1956) w stylu gotyckim i upiêkszana
nieustannie staraniem kolejnych arcybiskupów metropolitów poznañskich: Walentego Dymka, Antoniego
Baraniaka i Jerzego Stroby, oraz ofiarnoœci¹ duchowieñstwa i wiernych, jest ¿yw¹ œwi¹tyni¹ archidiecezji
poznañskiej i wymownym œwiadkiem historii ca³ego narodu polskiego, choæ zniszczeniu uleg³ jej niejeden
pomnik i niejedno dzie³o sztuki.
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Album poœwiêcony jej dziejom i zabytkom, dziêki inicjatywie ks. lic. Jana Stanis³awskiego, by³ego
proboszcza archikatedralnego, oraz ¿yczliwoœci ks. dr Micha³a Macio³ki, dyrektora Ksiêgarni Œw.
Wojciecha, przybli¿aj¹c nam w barwnej, artystycznej szacie to wszystko, co najcenniejsze, co osta³o siê
mimo po¿ogi drugiej wojny œwiatowej i co uczyniono w trudnych latach powojennych, ukazuje Katedrê
Poznañsk¹ jako Dom Bo¿y i Pomnik chrzeœcijañskiej kultury narodu polskiego.

Ks prof. Marian Banaszak

