Kazanie Arcybiskupa
Stanis³awa G¹deckiego
Ukochani w Chrystusie Bracia i Siostry,
Gdy wchodzê dzisiaj - po 90 moich poprzednikach, biskupach
poznañskich - w mury tutejszej Archikatedry, a zarazem w ca³e duchowe
dziedzictwo Archidiecezji Poznañskiej, zdajê sobie przynajmniej w
najogólniejszych zarysach sprawê z tego, jak wielkie poprzedza³y mnie
tutaj osobowoœci. Byli wœród nich: bp Jordan, bp Jan Lubrañski, abp Marcin
Dunin, kard. Mieczys³aw Ledóchowski, abp Florian Stablewski, kard.
Edmund Dalbor, kard. August Hlond, abp Walenty Dymek, abp Antoni
Baraniak.

Wiem,

do

czego

zobowi¹zuje

mnie

tego

rodzaju

dziedzictwo.

Przys³any przez Jego Œwi¹tobliwoœæ Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II z Gniezna do Poznania poczytujê to
sobie za znak i wyzwanie, zobowi¹zuj¹ce mnie do wspólnej troski o jednoœæ Koœcio³a, a nie do rywalizacji
obu tych prastarych metropolii i miast, bêd¹cych razem kolebkami pañstwowoœci i Koœcio³a w naszej
OjczyŸnie. Jak powiadaj¹ ¿artobliwie, bêd¹cych matk¹ i babk¹ Koœcio³a katolickiego w Polsce. Przes³anie
wiêzi trwaj¹cej nie od dzisiaj, ale od samych pierwszych pocz¹tków; odk¹d jak wiele na to wskazuje
Gniezno podlega³o biskupstwu misyjnemu w Poznaniu, rozci¹gaj¹cemu swój wp³yw na ca³e ówczesne
pañstwo polskie. Przez krótki czas, od Synodu-Zjazdu GnieŸnieñskiego do roku 1075 pozostawa³y od
siebie niezale¿ne, ale po tej ostatniej dacie diecezja poznañska wesz³a ju¿ w sk³ad metropolii
gnieŸnieñskiej. Ta wiêŸ metropolitalna trwa³a a¿ do 1821 roku, kiedy archidiecezjê poznañsk¹ po³¹czono z
archidiecezj¹ gnieŸnieñsk¹ uni¹ personaln¹ na zasadzie równorzêdnoœci. Ten zwi¹zek, choæ trzykrotnie
uchylany, trwa³ a¿ do 25 marca 1992 roku. Dzisiaj, jakby w nawi¹zaniu do dawnej tradycji, wed³ug której
przynajmniej trzynastu ludzi, którzy najpierw byli biskupami poznañskimi, a potem arcybiskupami
gnieŸnieñskimi, bez ¿adnego koœcielno-prawnej unii, ale poprzez osobê, Opatrznoœæ zechcia³a, by obie
metropolie, gnieŸnieñska i poznañska, znowu siê spotka³y i, przy ca³ym bogactwie swoich w³asnych,
specyficznych charyzmatów, znów zjednoczy³y siê w jednym Duchu œwiêtym, dla budowania cz³owieka i
Koœcio³a w Polsce.
W jaki sposób mamy razem kontynuowaæ zaczête przez Chrystusa dzie³o Bo¿e? Jak kontynuowaæ to, co
przej¹³ Jordan i jego nastêpcy, a do czego dzisiaj Chrystus zaprasza ka¿dego z nas? By nie skoñczy³o siê
wszystko na uroczystym ingresie? To nic innego jak pytanie o p r o g r a m d u s z p a s t e r s k i Koœcio³a
Poznañskiego na najbli¿sze lata. Program naszego dalszego wspólnego budowania cz³owieka i zacz¹tków
œwiata Bo¿ego wœród ludzi. Programem tym jest wszechstronny rozwój cz³owieka, wspólnoty ludzkiej,
kultury i wiary. Pozwólcie, ¿e pos³u¿ê siê obrazem zaczerpniêtym ze staro¿ytnoœci, by zilustrowaæ ten
program w sposób przystêpny i dla ka¿dego zrozumia³y. Rozwa¿aj¹c nad œwiatem jako ca³oœci¹ myœl
staro¿ytnych dosz³a do przekonania, ¿e œwiat zosta³ stworzony z czterech podstawowych, istotnych
elementów; z ziemi i wody, powietrza i ognia. Te cztery elementy z jakich wed³ug niej - zosta³ stworzony
œwiat mo¿emy dzisiaj rozwin¹æ w sposób symboliczny, oœwietlaj¹c je œwiat³ami Ewangelii i aplikuj¹c do
Koœcio³a, który jak wielkie drzewo, wyrasta z tych czterech g³ównych elementów œwiata.
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1. ROZWÓJ CZ£OWIEKA ("Eneaszu, Jezus Chrystus ciê uzdrawia, wstañ")
Pierwszym z tych elementów jest zatem ziemia. Czym jest nasza ziemia, ziemia ojczysta, ziemia nam
bli¿sza, to nasza w³asna, ludzka natura. Ziemi¹ jest cz³owiek, wziêty z prochu, czyli z niczego, lecz
wezwany do nieba, tzn. do wszystkiego.
Temu wyzwaniu odpowiada³ kiedyœ porz¹dek natury, wedle którego na pocz¹tku stoi poznanie, z niego
dopiero wyrasta ludzki czyn. „Na pocz¹tku by³o s³owo". Najpierw kontemplacja, potem ¿ycie czynne.
Fataln¹ rolê w procesie odwrócenia tego porz¹dku odegra³ Immanuel Kant, nauczaj¹c o trzech
porz¹dkach. Obok porz¹dku natury, gdzie jedyn¹ kompetentn¹ instancj¹ jest rozum, postawi³ porz¹dek
wolnoœci, bêd¹cy domen¹ woli. Trzeci wymiar stanowi³by ponadnaturalny œwiat Boga i duszy, niedostêpny
dla doœwiadczenia. Tym samym zosta³ ustanowiony „prymat woli". Wola i p³yn¹cy z niej czyn zyska³a
pierwszeñstwo przed poznaniem. GwóŸdŸ do trumny do³o¿y³ Goethe, ka¿¹c targanemu w¹tpliwoœciami
Faustowi w miejsce „Na pocz¹tku by³o S³owo", wyrecytowaæ: „Na pocz¹tku by³ Czyn".
Odt¹d ¿ycie czynne wysunê³o siê przed ¿ycie kontemplacyjne, wola przed poznanie. Dawna zasada
przenikania prawdy pewnej, ust¹pi³a miejsca niezmordowanemu poszukiwaniu prawdy nieznanej i
niepewnej. Od tego momentu puœci³y lody! Narodzi³ siê nowo¿ytny pragmatyzm. Rozpoczê³o siê
bezustanne parcie do przodu, szalone tempo pracy, gor¹czkowe korzystanie z ¿ycia. St¹d kult sukcesu,
si³y, czynu, pragnienie wykorzystania czasu do ostatka. Tu le¿y prawdziwe Ÿród³o nieszczêœæ naszych
obecnych czasów.
Od cz³owieka ¿¹da siê dzisiaj, aby by³ Bogiem. Poniewa¿ zaœ nim nie jest, w jego naturê wnika jakiœ
duchowy skurcz, który czasem przybiera postaæ tragiczn¹, a czasami - u ludzi mniejszego formatu staje siê
po prostu dziwaczny i œmieszny. Cz³owiek zaczyna przypominaæ b³¹dz¹cego po omacku œlepca. Koœció³ ze
wszystkich si³ przeciwstawia siê temu pierwszeñstwu dobra przed prawd¹. £atwiej przebaczy wszystko,
ni¿ atak na prawdê. Wie bowiem doskonale, ¿e jeœli ktoœ upada, ale nie podwa¿a prawdy, ci¹gle jeszcze
mo¿e siê nawróciæ. Jeœli jednak ktoœ odrzuca prawdê, porzuca ca³y porz¹dek natury. Nie twierdzê przez to
wcale, ¿e poznanie jest dla cz³owieka wa¿niejsze od dzia³ania. Jedno i drugie jest wartoœciowe i potrzebne.
To, czy w ¿yciu danego cz³owieka przewa¿a dzia³anie czy poznanie, jest czêsto tylko spraw¹ wrodzonych
predyspozycji. Koœcio³owi raczej chodzi o to, której wartoœci przyznaje siê rolê kierownicz¹ w ca³okszta³cie
¿ycia ludzkiego. „Poznacie prawdê, a prawda was wyzwoli". (1)
St¹d dla Koœcio³a na dnie ka¿dego autentycznego, zdrowego ¿ycia ludzkiego kryje siê duch kontemplacji.
Choæby nie wiem jak potê¿na by³a si³a woli i dzia³ania, musi ona spoczywaæ na jakiejœ g³êbi, która odbija siê
w wiecznej i niezmiennej prawdzie. Tak¿e w dzisiejszej liturgii - jak zreszt¹ w ka¿dej innej prawda cieszy siê
nale¿nym jej prymatem w stosunku do dobra. St¹d bierze siê jej cudowna równowaga, jej g³êboki spokój.
Coœ, co przypomina gwiazdy, w ich odwiecznym biegu, niewzruszonym porz¹dku, w g³êbokim milczeniu i w
nieskoñczonej przestrzeni.
"Nie mi³ujmy s³owem i jêzykiem, ale c z y n e m i p r a w d ¹". Doœæ powszechnie t³umaczymy to przez:
mi³ujmy raczej „poprzez konkretne czyny". A zatem nie tyle przeciwstawienie s³owa czynom, ile raczej
stopniowanie. Czyny s¹ sprawdzianem ludzkich s³ów, s³owa zaœ w jednoœci z czynem s¹ kszta³tem pe³nej
mi³oœci. Co znaczy³oby natomiast mi³owanie prawd¹? Z pewnoœci¹ nie jest to tylko filozoficzne mi³owanie
kogoœ w zgodzie z rzeczywistoœci¹, gdzie prawda by³aby rozumiana jako zgodnoœæ z bytem. Nie jest to
nawet biblijna sta³oœæ i wiernoœæ (emet), czyli ludzka odpowiedŸ na Bo¿e zbawienie, poniewa¿ dla
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chrzeœcijanina „prawd¹ i ¿yciem" 2 jest sam Jezus Chrystus. A wiêc mi³owaæ nie wed³ug ludzkich, nawet
najm¹drzejszych prawd, tym bardziej zaœ nie wed³ug tzw. logiki tego œwiata, ani wedle wysi³ku najlepszej,
najsilniejszej i najszlachetniejszej ludzkiej woli, ale wed³ug Chrystusa, który jest nie tylko wzorcem, ale
równie¿ moc¹ zbawcz¹. Takiemu pojêciu Prawdy-Osoby nie odpowiadaj¹ zupe³nie wszystkie idee, które
pozornie wydaj¹ siê chrzeœcijañskie, lecz w rzeczywistoœci nimi nie s¹. Mam tu na myœli z jednej strony
twierdzenie Dostojewskiego: „gdybym mia³ dokonaæ wyboru miêdzy Chrystusem i prawd¹, odrzuci³bym
prawdê i wybra³ Chrystusa" 3 . Z drugiej strony twierdzenie Mistrza Ekharta: „Jest ona /prawda/ tak
szlachetna, ¿e gdyby Bóg móg³ od niej odst¹piæ, ja bym pozosta³ przy prawdzie, a porzuci³ Boga" 4 . Obie
dopuszczaj¹ mo¿liwoœæ rozdzia³u - choæby teoretyczn¹ - miêdzy Bogiem a Prawd¹. Jeœli Prawda jest
osob¹, takiego rozziewu byæ nie mo¿e. Mi³owaæ na miarê Chrystusa to owszem ryzyko, ale trzeba je
podejmowaæ, bo najwiêkszym ryzykiem w ¿yciu jest nic nie ryzykowaæ. Kto nie ryzykuje, nic nie robi, nic nie
widzi, niczego nie posiada i niczym nie jest. Nie potrafi siê uczyæ, zmieniaæ, odczuwaæ, wzrastaæ, kochaæ i
¿yæ. Dlatego „nie znam wiêkszej radoœci nad tê, kiedy s³yszê, ¿e dzieci moje postêpuj¹ w prawdzie" 5 .

2. ROZWÓJ WSPÓLNOTY ("Przyszed³ do œwiêtych, którzy mieszkali w Liddzie")
Drugim istotnym elementem sk³adowym œwiata wed³ug staro¿ytnych jest woda. Ka¿dy wie jak wa¿n¹
jest jej obecnoœæ w naszym ¿yciu i w ¿yciu ka¿dej istoty o¿ywionej. Sama ziemia nie wystarczy. Potrzeba
jeszcze wilgoci, ¿eby ziemia nie zestepowia³a, aby by³a p³odna. Co jest wod¹ dla ludzkiej istoty?
Niew¹tpliwie jest ni¹ zdrowa wspólnota. Dowodzi tego np. ca³a rzeczywistoœæ rodzinna. Ludzie nazywaj¹
siê rodzeñstwem, kiedy maj¹ jednego ojca i jedn¹ matkê. WiêŸ ³¹cz¹ca rodzeñstwo ma wiêc swoje Ÿród³o
w tajemnicy ojcostwa i macierzyñstwa. Podobnie ma siê rzecz z rodzin¹ wierz¹cych. Braterskie pojednanie
nie jest dzie³em grupki ludzi, którzy siê umawiaj¹, ¿e od dziœ bêd¹ braæmi, ale jest owocem wspólnego
odnalezienia jednego Ojca, dziêki czemu nieraz ze zdumieniem odkrywamy; a wiêc jesteœmy braæmi!
Jak to mo¿liwe, skoro tak bardzo siê ró¿nimy? Przecie¿ zewnêtrznie nie tylko w œwiecie, ale i w Koœciele
istniej¹ spore ró¿nice. W Koœciele Polski miêdzywojennej np. istnia³y upraszczaj¹c nieco sprawê - dwa
typy katolicyzmu: katolicyzm Lasek pod Warszaw¹ i katolicyzm Niepokalanowa pod Warszaw¹. Laski z
wydawnictwem „Verbinum" kierowa³y siê do w¹skiego œrodowiska intelektualistów katolickich.
Niepokalanów z wielomilionowymi nak³adami „Rycerza Niepokalanej" kierowa³ siê do œrodowiska ch³opów,
robotników, rzemieœlników, mieszkañców ma³ych miasteczek, do ludzi ubogich. Wœród tych odbiorców
wielu nie rozumia³o ambitnych treœci teologicznych, podobnie jak dzisiaj, niewielu czyta³o, dlatego trzeba
by³o zwróciæ siê do nich jêzykiem prostym, zrozumia³ym, ilustruj¹c katechezê praktycznymi przyk³adami z
¿ycia, aby pouczenie trafia³o do adresata. Co do zasad, by³ to ten sam katolicyzm, lecz inni byli jego
adresaci.
Ponadto istnieje przecie¿ tak wiele rodzajów wspólnot miêdzy ludŸmi. Pierwszy rodzaj mo¿na nazwaæ
paktem o nieagresji; nie sprzeczajmy siê, nie szkodŸmy sobie nawzajem. Drugim jest uk³ad o wzajemnej
pomocy; obdzielajmy siebie nawzajem tym, co posiadamy i czego potrzebujemy, czyli wspólny interes.
Dalszym stopniem jest wspó³praca; skoro mamy jeden cel, niech i œrodki do niego prowadz¹ce bêd¹
wspólne. Wreszcie, pojawia siê tak¿e najwy¿szy stopieñ wspólnoty; przyjaŸñ, która chce tych samych
rzeczy i tych samych nie chce. Ale i ten rodzaj wspólnoty podlega wielu próbom ze wzglêdu na nasze
ludzkie mo¿liwoœci i odmiennoœci. Z tego wniosek, ¿e dla chrzeœcijanina jedynym rodzajem jednoœci, który
nie podlega wahaniom jest chcieæ tego, co chce Chrystus i nie chcieæ tego, czego Chrystus nie chce.
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Jednoœci, któr¹ osi¹gamy z innymi chrzeœcijanami na p³aszczyŸnie wspólnego dzielenia radoœci i smutków,
wzajemnej wspó³pracy, na p³aszczyŸnie doktrynalnej (tj. rozwa¿aj¹c ró¿nice, usuwaj¹c fa³szywe opinie o
sobie, dokonuj¹c uzgodnienia w kwestiach spornych), na p³aszczyŸnie nawrócenia serca (tj. oddalaj¹c
niechêæ czy wrogoœæ do wspó³braci, prosz¹c o przebaczenie i wybaczaj¹c sobie nawzajem) i na
p³aszczyŸnie modlitwy. Tej jednoœci nie mo¿na osi¹gn¹æ jak tylko w zjednoczeniu siê z Bogiem. St¹d
pierwszorzêdnym problemem Koœcio³a jest nie tyle chrzczenie nawracanych, ile nawrócenie ochrzczonych
6.
We wspólnocie zostajemy obdarzeni wszelkim b³ogos³awieñstwem. Dokonuje siê to nie w ten sposób, ¿e
wszyscy otrzymamy wszystkie b³ogos³awieñstw, ale ¿e ka¿dy maj¹c jedno lub wiêcej przyczynia siê do
tego, ¿e wszystkim razem nie brakuje ¿adnego, poniewa¿ to, co ma ka¿dy, ma we wspólnocie 7 .
Kto w zdrowej wspólnocie mi³uje drugiego cz³owieka bez ograniczeñ, ten otrzymuje b³ogos³awieñstwo bez
ograniczeñ. Mówi siê dla przyk³adu, ¿e dom rabina Dimmlesa z £añcuta by³ szeroko otwarty dla wszystkich.
Ka¿dy móg³ tam jeœæ i piæ do woli. Jednak pewnego razu jednak rabbi odkry³, ¿e jeden z jego goœci le¿y
kompletnie pijany. Wyda³ wiêc polecenie, by od tej pory nie podawano mu ju¿ wina. Od tego czasu
popularnoœæ rabbiego zaczê³a spadaæ. Kiedy poskar¿y³ siê na to swojemu szwagrowi, ten odrzek³: „Bóg
b³ogos³awi³ ci bez ograniczeñ, kiedy twoja goœcinnoœæ by³a nieograniczona. Odk¹d jednak wprowadzi³eœ
ograniczenia, równie¿ Bóg ci b³ogos³awi w sposób ograniczony" 8 .

3.ROZWÓJ KULTURY ("Czyni³a ona du¿o dobrego")
Trzecim elementem œwiata bêdzie powietrze. W nim ka¿dy cz³owiek jak drzewo, mo¿e roz³o¿yæ swoje
konary, wypuœciæ liœcie i wydaæ owoce. Dla nas takim powietrzem jest ca³y œwiat kultury, czyli to wszystko,
co czyni cz³owieka bardziej ludzkim.
Koœció³ Poznañski jest równie¿ „terenem kultury, Bo¿¹ rol¹" 9 , dlatego zadanie „budowania spo³eczeñstwa
godnego cz³owieka" winien dzisiaj uzupe³niæ drugim wyzwaniem, tym razem z dziedziny kultury. Nadszed³
czas „budowania cz³owieka godnego spo³eczeñstwa!".
Przecie¿ nasza dzisiejsza kultura nie wyrasta z pró¿ni. Ona wyros³a z chrzeœcijañskiej gleby. W ca³ej
Europie i wiêkszoœci kontynentów niemo¿liwe jest zapoznanie m³odzie¿y z wielkimi postaciami
historycznymi, z dzie³ami sztuki i literatury, z pr¹dami filozoficznymi i politycznymi, bez spotkania z
chrzeœcijañstwem. To, ¿e nasz¹ epokê charakteryzuje akurat analfabetyzm pamiêci o przesz³oœci, nie
zwalnia nas wcale od wskazywania na chrzeœcijañskie inspiracje, które przyczyni³y siê do uformowania siê
naszej wspó³czesnej kultury.
Do rozwijania cz³owieka powo³any jest Uniwersytet Adama Mickiewicza i wszystkie nasze uczelnie. Jeœli
tylko bêd¹ pielêgnowaæ swój pierwotny charakter, bêd¹ w stanie nie tylko prowadziæ badania naukowe,
kszta³towaæ wra¿liwoœci na wiedzê, budziæ umi³owanie prawdy i zainteresowanie przysz³oœci¹ cz³owieka,
ale bêd¹ pe³niæ ¿ywotn¹ funkcjê formacyjn¹ dla m³odych pokoleñ. Wydzia³ Teologiczny zaœ winien byæ
duchowym zwornikiem Uniwersytetu
Do budowania cz³owieka zapraszam tak¿e ca³y wielkopolski œ w i a t k u l t u r y i s z t u k i. Wyraziæ g³êbiê
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¿ycia ludzkiego i istotê rzeczywistoœci, to przecie¿ nic innego jak odkrywanie cz³owieka samemu
cz³owiekowi, przybli¿anie niejednokrotnie obola³ego cz³owieka do Boga, który jest Ÿród³em, oparciem, i
ostatecznym celem istnieñ, celem ¿ycia.
Koœció³ zaœ ma g³osiæ Ewangeliê, tzn. spotykaæ siê z ¿ywym cz³owiekiem, z otwart¹ myœl¹ ludzk¹, która jeœli
szczera - nieustannie i ci¹gle w inny sposób, na nowych polach i ró¿nych drogach szuka prawdy. Zachêcam
wszystkich wiernych œwieckich naszej diecezji, by z odwag¹ i twórcz¹ inteligencj¹ byli obecni w
uprzywilejowanych miejscach kultury, jakimi s¹ szko³y i uniwersytety, oœrodki badañ naukowych i
technicznych, œrodowiska twórczoœci artystycznej i humanistycznej refleksji. Na wszystkich drogach
œwiata, a wiêc tak¿e w prasie, radiu, telewizji, teatrze, filharmonii, operze trzeba nam g³osiæ zbawcze s³owo
Ewangelii. Mocno zakorzenieni w Chrystusie mamy nawi¹zywaæ konstruktywny i owocny dialog tak¿e z
tymi, którzy s¹ z dala od Chrystusa i od Jego Koœcio³a.
4.ROZWÓJ WIARY ("I nape³nia³ siê pociech¹ Ducha œwiêtego")
Ostatnim elementem œwiata pozostaje ogieñ. To s³oñce, które nadaje ostateczny kszta³t drzewu. Bez jego
œwiat³a i ciep³a nie ma rozwoju i wzrostu wiêkszoœci roœlin. Bez œwiat³a wiary, bêd¹cej owocem Ducha œw.
Nie ma tak¿e ostatecznego rozwoju cz³owieka do jego ostatecznych przeznaczeñ. Wprawdzie wiele mo¿na
na ziemi dokonaæ dziêki wielkoœci ducha ludzkiego, ale tylko w wymiarach ziemskich. Jedynie dziêki
ogniowi Ducha œwiêtego, to co œmiertelne mo¿e wkroczyæ w nieœmiertelnoœæ. To co skoñczone, w
nieskoñczonoœæ.
Przez wiarê [przecie¿] poznajemy, ¿e s³owem Boga œwiaty zosta³y tak stworzone, i¿ to, co widzimy,
powsta³o nie z rzeczy widzialnych 10 . Prze wiarê poznajemy, ¿e œwiat nie powsta³ w wyniku œlepego
przeznaczenia, czy œlepego przypadku, ale dlatego, ¿eœ Ty stworzy³ wszystko, a dziêki Twej woli istnia³o i
zosta³o stworzone 11 . Tylko dziêki œwiêtoœci Ducha œwiêtego stworzenia mog¹ uczestniczyæ w Bo¿ej
prawdzie, dobroci i piêknie, dopóki Bóg nie stanie siê wszystkim we wszystkich 12 .
Prawd¹ jest te¿, ¿e prawie wszystko, z czym lub z kim siê spotykamy, wywo³uje w nas uczucia przyjemne,
albo niemi³e - w zale¿noœci od przewidywanych korzyœci lub szkód. Ponadto wobec wielu rzeczy - np.
wobec nauki o kwantach - mo¿emy przechodziæ zupe³nie obojêtnie i nie bêdzie to wcale rzecz¹ nagann¹.
Dlaczego z wiar¹ nie mo¿e byæ podobnie? Dlaczego wobec Chrystusa i Koœcio³a cz³owiek nie mo¿e
zachowaæ siê z podobn¹ obojêtnoœci¹ i potraktowaæ Boga jako swoj¹ prywatn¹ sprawê? Obojêtnoœæ
religijna jest godna potêpienia, poniewa¿ religia to Bóg a Bóg jest Dobrem. Cech¹ zaœ normalnego
cz³owieka jest radoœæ ze spotkania z Dobrem. Zdrowe serce cz³owiecze jest tak skonstruowane, ¿e w
zetkniêciu z Dobrem zadrga radoœnie. Jeœli siê tak nie zachowuje, tzn. ¿e utraci³o istotn¹ cechê swojego
cz³owieczeñstwa. Obojêtnoœæ religijna by³aby stanem psychicznym, charakteryzuj¹cym siê brakiem
doznañ ludzkich wobec Dobra. By³aby obojêtnym przechodzeniem wobec tego, co dla nas obojêtne byæ nie
powinno. Owszem, byæ mo¿e dziêki swej obojêtnoœci ludzie - podobnie jak kap³an i lewita z przypowieœci o
Dobrym Samarytaninie - zyskuj¹ na czasie, ale czy w zamian za to nie odnosz¹ nieporównanie wiêkszej
szkody „na duszy" 13 . Ty bowiem mówisz: ‚Jestem bogaty' i ‚wzbogaci³em siê', i ‚niczego mi nie trzeba' 14 .Ty[zaœ] jesteœ nieszczêsny i godzien litoœci, i biedny, i œlepy, i nagi" 15 .
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ZAKOÑCZENIE
Spójrzyjmy na œwiêtych, którzy ¿yli na Wielkopolskiej ziemi. Na piêciu Polskich Braci Mêczenników (œw.
Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna), na b³. Bogumi³a, b³. Urszulê Ledóchowsk¹, b³. Edmunda
Bojanowskiego, b³. ks. Narcyza Putza, ks. Mariana Konopiñskiego, ks. Józefa Kutê, ks. W³odzimierza
Laskowskiego, br. Józefa Zap³atê, b³. Nataliê Tu³asiewicz, na Piêciu Poznañskich Mêczenników
Salezjañskich, na s³ugi Bo¿e ks. Wawrzyñca Kuœniaka, siostrê Sancjê Janinê Szymkowiak, a ponad to na
wszystkich Wielkopolan, którzy oddali swoje ¿ycie za wolnoœæ i Ojczyznê. Za ludzi Poznañskiego czerwca.
Przyjrzyjmy siê im z ca³ym Koœcio³em Poznañskim, w Duchu œwiêtym, bierzmy siê do pracy dla rozwoju
cz³owieka, wspólnoty, kultury i wiary:
O wiaro œwiêta! (...)
Dziêki ci za skarb pokoju i uciszenie rozterek,
za skarb wolnoœci i wybawienie z okowów nieszczêœcia,
za skarb œwiat³a duchowego i rozpl¹tanie wiêzów ¿¹dz,
za skarb odwagi i wyzwolenie duszy ze s³aboœci i lêku,
za skarb piêkna duchowego oraz duchowej wznios³oœci,
za unicestwienie grzechu i podniesienie ducha z upadku.
Chwa³a Tobie, Bo¿e, mój Dobroczyñco!
Panie, niechaj poznany bêdziesz w wierze przez wszystek Twój lud,
przez wszystkich ludzi na ziemi.
Niechaj wszyscy oddaj¹ Tobie chwa³ê,
od Wschodu do Zachodu! 16
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