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Historyczna wizyta Ojca Świętego
Jana Pawła II w Katedrze Poznańskiej
 — pierwszej katedrze biskupów Polski

Katedra PoznaÒska Prima Sedes Episcoporum Poloniae ñ z jej jakøe
bogatπ historiπ, kryjπca groby pierwszych w≥adcÛw Polski, ksiÍcia
Mieszka I i krÛla Boles≥awa Chrobrego, katedra pierwszego Biskupa
Jordana z reliktami misy chrzcielnej pierwszych ochrzczonych Polan,
naszych praojcÛw, katedra piastowska, krÛlewska, milenijna jest
úwiπtyniπ w ktÛrej 20 czerwca 1983 roku stanπ≥ Namiestnik Chrystusowy,
Papieø z Rodu PolakÛw, Jan Pawe≥ II. Tutaj modli≥ siÍ przy grobach
biskupÛw i w≥adcÛw, tutaj spotka≥ siÍ teø z duchowieÒstwem
diecezjalnym i zakonnym.

PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁAPW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA
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CieszÍ siÍ razem z ca≥ym Ludem Boøym Archidiecezji PoznaÒskiej, øe
w progi tej Katedry wkroczy≥ kiedyú sam Biskup Rzymu i dziÍkujÍ za
przes≥anie przekazane w niej wÛwczas kap≥anom. W úwietle
tamtego przes≥ania przypominamy sobie dzisiaj raz jeszcze,
øe mamy za co Panu Bogu dziÍkowaÊ: za powo≥anie do s≥uøby
w Jego Koúciele, za testament Jezusa Chrystusa i Jego wiernego
S≥ugi Papieøa Rodaka.

Przede wszystkim zaú za to, øe poúrÛd skrajnoúci, jakie miota≥y
spo≥eczeÒstwem i Koúcio≥em w tamtych latach i w dalszym ciπgu
popychajπ ≥Ûdü Koúcio≥a w niebezpieczne odmÍty, ska≥a Piotrowa
niewzruszenie trwa. Niech pamiÍÊ o tamtej wizycie i tamtym
spotkaniu pozostaje øywa miÍdzy nami. Niech trwa wdziÍcznoúÊ
za to, øe Duch åwiÍty raz jeszcze ukaza≥ swojemu Koúcio≥owi
rozleg≥e horyzonty wiary.

+ Stanis≥aw Gπdecki
Arcybiskup Metropolita PoznaÒski
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Jan Pawe≥ II Wielki pozostawi≥ swÛj úlad w Katedrze PoznaÒskiej.
Trzeba pamiÍtaÊ, øe Katedra PoznaÒska jest jedynym koúcio≥em
na terenie Archidiecezji PoznaÒskiej w ktÛrym by≥ jako Papieø
Jan Pawe≥ II. Niewπtpliwie jest to wielkie wyrÛønienie.

Wczeúniej jako Biskup Krakowa ks. Kardyna≥ Karol Wojty≥a odwiedza≥
w Poznaniu rÛøne koúcio≥y w tym kilkakrotnie KatedrÍ PoznaÒskπ.
Po raz ostatni jako Biskup Krakowa by≥ w Katedrze w dniu 21.05.1978,
na 6 miesiÍcy przed wyborem na StolicÍ úw. Piotra w Rzymie.
W Poznaniu koÒczy≥a siÍ peregrynacja Obrazu Matki Boskiej
CzÍstochowskiej. MszÍ úwiÍtπ odprawia≥ ks. Kardyna≥ Karol
Wojty≥a przy wspÛ≥udziale Episkopatu Polski z ks. Prymasem kard.
Stefanem WyszyÒskim na czele i udziale wielu tysiÍcy wiernych.
Mia≥em to szczÍúcie jako dopiero co wyúwiÍcony diakon pos≥ugiwaÊ
przy o≥tarzu podczas uroczystej Mszy úw. ks. kard. Karolowi Wojtyle
i po raz pierwszy odczytaÊ EwangeliÍ wg úw. Jana 19, 25 ñ 27.

W 20 rocznicÍ pobytu Papieøa Jana Paw≥a II w Katedrze
20 czerwca 2002 roku artyúci wykonali ìNieszpory o Boøym
Mi≥osierdziuî.

Wielkie
wyrÛønienie
i modlitewna
pamiÍÊ
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Dziú wdziÍczni za tamte odwiedziny, pragniemy o tym wszystkim mÛwiÊ
i pamiÍtaÊ. W kaødy piπtek w Katedrze PoznaÒskiej jest Adoracja
NajúwiÍtszego Sakramentu przy s≥ynπcym ≥askami Krzyøu PoznaÒskim
od godz. 9.oo do 18.oo. W tym czasie rÛwnieø jest okazja do spowiedzi
úw. WúrÛd intencji wyznaczonych na najbliøszy czas 69 Synodu
Archidiecezji PoznaÒskiej znajdzie siÍ teraz intencja i proúba do Boga
bogatego w mi≥osierdzie o rych≥e wyniesienie na o≥tarze Jana Paw≥a II.

Msza úw. codziennie w Katedrze o godz. 8.oo ñ w niedzielÍ
o godz. 8.oo, 10.oo, 12.15 i 19.oo .

Ks. Ireneusz Szwarc
Proboszcz Parafii Archikatedralnej
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Zdaję sobie sprawę, że miejsce, na którym stoję, odegrało podstawową rolę n
chrześcijaństwa, ale także w historii państwa i kultury polskiej. Katedra pod
Apostołów Piotra i Pawła świadczy o tym, że od początku Kościół na tej ziem
Polsce  związał się z Rzymem. Z Rzymem – nie tylko jako stolicą Piotra, ale t
kultury. Stąd tej kultura polska posiada znamiona nade wszystko zachodnio

Cieszę się, że mogę stanąć na tym miejscu, pośrodku  najstarszej z ziem piast
tysiącem z górą lat zaczęły się dzieje Narodu, Państwa i Kościoła. Wraz z Ch
wyznał Synem Boga żywego, przyszła tutaj Ewangelia i całe Objawienie.

W Poznaniu
20 czerwca 1983 roku
Ojciec åwiÍty
Jan Pawe≥ II powiedzia≥
podczas Mszy úw.
na £Ígach DÍbiÒskich:
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nie tylko w historii
d wezwaniem Świętych

mi piastowskiej i w całej
także jako ośrodkiem
oeuropejskie…

towskich, gdzie przed
hrystusem, którego Piotr

WiadomoúÊ, øe w czasie drugiej pielgrzymki do
Polski, Ojciec åwiÍty odwiedzi PoznaÒ, wyzwoli≥a
w utrudzonym stanie wojennym spo≥eczeÒstwie
wielkπ radoúÊ i wzbudzi≥a nadziejÍ.

Powo≥any przez ks. Arcybiskupa Jerzego StrobÍ
komitet ustali≥ dwa miejsca spotkania: £Ígi
DÍbiÒskie i KatedrÍ. Na £Ígach DÍbiÒskich mia≥a
byÊ odprawiona Eucharystia, a w Katedrze
spotkanie z duchowieÒstwem i osobami
konsekrowanymi. Pierwsza Polska Katedra,
zwiπzana szczegÛlnie swoim wezwaniem
z NastÍpcπ úw. Piotra mia≥a przeøyÊ najwiÍksze
wydarzenie w swej tysiπcletniej historii ñ mia≥a
przyjπÊ Papieøa Jana Paw≥a II. Wiele osÛb na
czele z Arcypasterzem i Kapitu≥π Metropolitalnπ
pracowa≥o nad godnym i bezpiecznym
przyjÍciem Ojca åwiÍtego w kolebce
chrzeúcijaÒstwa w Polsce.

Dar
spotkania
niezwyk≥ego
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Jako Ûwczesny proboszcz Katedry radowa≥em siÍ, øe danym mi
bÍdzie przygotowaÊ na zleconym odcinku koúciÛ≥ katedralny,
a potem wraz z ks. Arcybiskupem podejmowaÊ Najdostojniejszego
Goúcia i prowadziÊ do ustalonych miejsc w úwiπtyni, by nastÍpnie
wspÛlnie z innymi wys≥uchaÊ przemÛwienia Najwyøszego Pasterza,
ktÛry prosi≥ swoich kap≥anÛw, by nieustannie byli wdziÍczni Jezusowi
Chrystusowi za ìdar i tajemnicÍî kap≥aÒstwa, a osoby konsekrowane
za powo≥anie.

Z kaødym dniem wzrasta≥o napiÍcie spowodowane duøπ
odpowiedzialnoúciπ za w≥aúciwe przyjÍcie Goúcia ≥πcznie z gwarancjπ
bezpieczeÒstwa. Odpowiednie s≥uøby przez ca≥π poprzedzajπcπ noc
dokonywa≥y w mojej obecnoúci przeglπdu wszystkich miejsc
i przys≥owiowych zakamarkÛw Katedry. To co absorbowa≥o mnie od
strony organizacyjnej winno w odpowiednim czasie ustπpiÊ tej
rzeczywistoúci, ktÛra okreúla siÍ s≥owem  s p o t k a n i e .  To okreúlenie
zawiera duøy ≥adunek emocjonalny, ale wyraøa fundamentalne10
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odniesienie osoby ludzkiej do drugiej osoby. W tym wypadku chodzi≥o
o spotkanie Najwyøszego Pasterza Koúcio≥a z ksiÍdzem, ksiÍdza
z Najwyøszym Pasterzem, cz≥owieka wierzπcego z Autorytetem wiary
i wreszcie cz≥owieka z Cz≥owiekiem. Chcia≥em to przeøyÊ w duchu
Ewangelii, w duchu spotkaÒ indywidualnych osÛb z Jezusem, tak
piÍknie przedstawionych w Nowym Testamencie.

Oczekiwany moment przyszed≥. Uúcisk i poca≥unek d≥oni papieskiej,
spojrzenie, bliskoúÊ dostojnej Osoby dzia≥a≥y przejmujπco. To wystarczy≥o
aø nadto ! Potem by≥y  nastÍpne dni, miesiπce i lata Jego Pontyfikatu ñ
mimo dalszych spotkaÒ z Ojcem åwiÍtym to spotkanie w Katedrze
stanowi dla mnie czÍsto ürÛd≥o wspomnieÒ, odøywa w klimacie wiary
i upewnia, øe by≥o to spotkanie z Dobrym Pasterzem ñ Jezusem
Zmartwychwsta≥ym, ktÛry zapewni≥, øe pozostanie z nami aø do
skoÒczenia úwiata. Za to niezatarte spotkanie dziÍki Ci Panie!

Ks. Pra≥at Jan Stanis≥awski

KATEDRA POZNAŃSKAKATEDRA POZNAŃSKA
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Bardzo dziękuję Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie za to, że mnie zachęcił do
krótkiego przemówienia. Podobno przemawiać krótko jest trudniej niż długo.
Więc zachęcił mnie także do trudnego przemówienia.

Drodzy moi Bracia w kapłaństwie z archidiecezji poznańskiej, z rodzin
zakonnych; Bracia i Siostry, także z innych sąsiednich diecezji. Bracia
kapłani, zakonnicy i zakonnice. Cieszę się z tej chwili spotkania. Ta chwila
musi nam wystarczyć na to, ażeby potwierdzić naszą wspólnotę w Kościele.
Wspólnotę z Waszym Biskupem, którą Ignacy Antiocheński przyrównuje do
strun w instrumencie – i wspólnotę poprzez Waszego Biskupa z Biskupem
Rzymskim, która daje naszemu kapłaństwu ów wymiar powszechny, jak
o tym uczy Sobór Watykański II. Wymiar powszechny. W imię tej podwójnej
wspólnoty: tej z Waszym Biskupem i tej drugiej, z Biskupem Rzymskim,
oddaję hołd Chrystusowi Panu, Wiecznemu Kapłanowi, który żyje w każdym
z Was i działa przez każdego z Was. Każdy z Was bowiem w Jego imieniu
sprawuje tajemnicę Odkupienia, tajemnicę Eucharystii. Oddaje hołd
Chrystusowi, który żyje i działa w Was i przez Was, i przez to równocześnie
oddaję największą cześć każdemu z Was.

Proszę, ażebyście zawsze byli godni tej czci, którą nas kapłanów, obdarza sam
Chrystus. Żebyście byli Mu bezgranicznie wdzięczni za dar kapłaństwa
i żebyście tę wdzięczność spłacali całym swoim życiem. Niech to życie będzie
błogosławione w duchu Ośmiu Błogosławieństw – to jest synteza powołania
chrześcijańskiego, powołania ewangelicznego. Niech to życie będzie owocne
tą szczególną owocnością do jakiej powołani jesteście rezygnując z życia
rodzinnego, osobistego po to, ażeby tym bardziej być dla wszystkich. Polecam
Was sercu Matki Kapłanów. Wspominam pokolenia wielkich kapłanów
Archidiecezji Poznańskiej, zjednoczonych z biskupami tej stolicy aż od roku
968 – i wspólnie z Waszym Arcypasterzem oraz obecnymi tutaj Kardynałami
i Biskupami błogosławię Wam z całego serca.

Ojciec Święty Jan Paweł II
PAPIEŻ

S≥owo Ojca åwiÍtego do kap≥anÛw
wyg≥oszone w Katedrze PoznaÒskiej

PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁAPW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA
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List pasterski† (fragmenty)
po úmierci umi≥owanego Ojca åwiÍtego Jana Paw≥a II

Drodzy Siostry i Bracia,

ÖJesteúmy jeszcze wszyscy pogrπøeni w bÛlu i g≥Íboko dotkniÍci øalem zwiπzanym
z odejúciem do wiecznoúci naszego wielkiego Rodaka na UrzÍdzie Piotra, ukochanego Ojca
åwiÍtegoÖ W obliczu majestatu úmierci ca≥y úwiat wpatrywa≥ siÍ w okna papieskiego
apartamentu i trwa≥ na modlitwie. W†przedziwny sposÛb po raz kolejny urzeczywistnia≥a siÍ
prawda o Koúciele, ktÛry modli siÍ za Piotra znajdujπcego siÍ w niebezpieczeÒstwie úmierci
(por. Dz 12,5). Tak by≥o do soboty, 2 kwietnia wieczorem, do godz. 21.37. WkrÛtce potem
us≥yszeliúmy wiadomoúÊ, øe Jan Pawe≥†II powrÛci≥ do domu Ojca. W tym momencie wszyscy
byliúmy wzruszeni i†nie wstydziliúmy siÍ ≥ez. åwiadczy≥y one bowiem o naszej mi≥oúci, øalu
i stracie. W tym momencie jeszcze øarliwsza sta≥a siÍ nasza modlitwa za duszÍ Ojca åwiÍtego
Jana Paw≥a†II. Jako znak Boøy odczytaliúmy to, øe Ojciec åwiÍty odszed≥ od nas w pierwszπ
sobotÍ miesiπca, w dzieÒ poúwiÍcony Matce Boøej, a jednoczeúnie w†wigiliÍ Niedzieli
Mi≥osierdzia Boøego, ktÛra od kilku juø lat ñ z Jego woli ñ koÒczy w liturgii Koúcio≥a oktawÍ
uroczystoúci Zmartwychwstania PaÒskiego.

Modlitwa, ktÛra swym zasiÍgiem ogarnÍ≥a ca≥π naszπ OjczyznÍ, przynosi niezwyk≥e owoce
duchowe. W obliczu úmierci Papieøa wielu ludzi pojedna≥o siÍ ze sobπ, przebaczajπc sobie
nawzajem dawne urazy i krzywdy. Wielu teø po latach przychodzi≥o do koúcio≥Ûw szukajπc
pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty. NiektÛrzy z nich nawet w mediach nie wstydzili
siÍ mÛwiÊ o swoich nawrÛceniach. Ich úwiadectwa naprawdÍ nas poruszy≥y. Trwaliúmy w
solidarnej modlitwie ca≥ego narodu, w†øalu, a†jednoczeúnie w chrzeúcijaÒskiej nadzieiÖ

Ö Przez swoje umieranie, ktÛre odbywa≥o siÍ niejako na oczach úwiata, Papieø ñ w sposÛb
dla wielu ludzi byÊ moøe najbardziej przekonujπcy ñ potwierdzi≥ wielkie wo≥anie, jakie do
wszystkich skierowa≥ 22†paüdziernika 1978 roku podczas Mszy úwiÍtej inaugurujπcej jego
pontyfikat: ìNie lÍkajcie siÍ! OtwÛrzcie drzwi Chrystusowi!î. Ö. W piπtek, 8 kwietnia, poøegnaliúmy
Ojca åwiÍtego. Jego cia≥o spoczÍ≥o w krypcie Bazyliki úw. Piotra. Odszed≥ od nas Cz≥owiek
wielkiej dobroci, bezgranicznej ofiarnoúci, przejmujπcej wiary. Piotr i Ojciec. Syn polskiej ziemi.
Pozostawi≥ wielkie przes≥anie o†mi≥oúci Boga i cz≥owieka, ktÛra domaga siÍ naszej odpowiedzi.

Na koniec pozwÛlcie, Najdroøsi, øe wyraøÍ moje g≥Íbokie i serdeczne podziÍkowanie
wszystkim za to, co w ostatnich dniach mogliúmy wspÛlnie przeøyÊ ñ za wielogodzinne
czuwania i modlitwy, za Msze úwiÍte i spowiedzi, za spontanicznie urzπdzane przez m≥odzieø
marsze pokoju oraz nastrÛj powagi i wyciszenia, za zapalone w†wielu miejscach Poznania
i†Archidiecezji znicze i za podjÍty przez wiele osÛb trud wyjazdu do Rzymu na pogrzeb Jana
Paw≥a II, szczegÛlnie zaú za udzia≥ we Mszy úwiÍtej odprawionej w dzieÒ pogrzebu Ojca
åwiÍtego pod PoznaÒskimi KrzyøamiÖ UczyÒmy teø wszystko, aby dobro, ktÛre w tych dniach
tak intensywnie siÍ objawia ñ umacnia≥o siÍ i rozszerza≥o w przysz≥oúci. W†ten sposÛb najlepiej
potwierdzimy nasze wo≥anie, ktÛre rozlega≥o siÍ zawsze podczas spotkaÒ z Ojcem åwiÍtym:
ìZostaÒ z†nami!î.

Z pasterskim† b≥ogos≥awieÒstwem.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††  + Stanis≥aw Gπdecki
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††      Arcybiskup Metropolita PoznaÒski
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