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Jego Eminencji
Najdostojniejszemu Księdzu Kardynałowi

HENRYKOWI GULBINOWICZOWI
Metropolicie Wrocławskiemu, Seniorowi

w 70. rocznicę święceń kapłańskich, 
50. rocznicę święceń biskupich

35. rocznicę otrzymania purpury kardynalskiej 
z wyrazami wdzięczności, czci i modlitwy 
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Słowo od Autora
Po dwóch latach ukazuje się czwarta, niewielka, pozycja książkowa w serii „Pielgrzymki do świa-

towych sanktuariów maryjnych”. Po kazachstańskim Oziornoje, meksykańskiej Gaudalupe i portu-
galskiej Fatimie, przychodzi czas na Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie. Sposobność 
do odbycia takiej pielgrzymki do Wilna dał nam jubileusz 90. rocznicy urodzin ks. kard. Henryka 
Gulbinowicza, który przypadł w roku 2013. Pielgrzymkę zorganizował ks. Cezary Chwilczyński, 
w tamtym czasie – dyrektor katolickiego Radia Rodzina w archidiecezji wrocławskiej, a obecnie 
proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Żórawinie. 

Pielgrzymka odbyła się w sobotę, 21 września 2013 roku, samolotem z Wrocławia do Wilna 
i z powrotem. Głównym pielgrzymem był oczywiście ks. kard. Henryk Gulbinowicz, metropolita 
wrocławski w latach 1976-2004, któremu towarzyszyło kilku kapłanów, w tym autor tych słów, oraz 
kilkadziesiąt osób świeckich. Przebieg tej pielgrzymki w zarysie znajduje się na kartach tej książki. 
Centralnym punktem była uroczysta Eucharystia celebrowana w Ostrej Bramie pod przewodnic-
twem Księdza Kardynała Jubilata, z homilią piszącego te słowa oraz z końcowym słowem głównego 
Celebransa. 

Okazją do przypomnienia i upamiętnienia tej pielgrzymki są przypadające w tym roku 2020 
znaczące, okrągłe rocznice w życiu Księdza Kardynała, a mianowicie, wedle kalendarza: pięćdziesiąta 
rocznica święceń biskupich, które odbyły się 8 lutego 1970 roku w prokatedrze w Białymstoku, 
trzydziesta piąta rocznica otrzymania purpury kardynalskiej, które miało miejsce 25 maja 1985 roku 
oraz siedemdziesiąta rocznica święceń kapłańskich, które Jubilat przyjął w prokatedrze białostockiej 
18 czerwca 1950 roku.  

W czasie dwudziestoośmioletniej posługi pasterskiej Księdza Kardynała Jubilata w Kościele na 
Dolnym Śląsku, wiele się wydarzyło. O niektórych ważniejszych wydarzeniach jest mowa w zamiesz-
czonych w książce homiliach. Tutaj chcę tylko wspomnieć, że podczas pełnienia posługi metropo-
lity wrocławskiego przez ks. kard. Henryka Gulbinowicza na Dolnym Śląsku powstały dwie nowe 
diecezje, które zostały wyłonione z archidiecezji wrocławskiej. Dnia 25 marca 1992 roku, na mocy 
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bulli papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus, powstała diecezja legnicka, zaś dwanaście 
lat później, 25 marca 2004 roku, w uzupełnieniu wspomnianej bulli, zaistniała diecezja świdnicka. 

Gdy w roku 2010 Ksiądz Kardynał obchodził wspomniane rocznice, które były o 10 lat niższe, 
diecezja świdnicka uczciła je nie tylko modlitwą, ale i skromną publikacją pt.: Diecezja świdnicka 
w hołdzie Księdzu Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi (Świdnica 2010, ss. 122), w której znalazły 
się teksty Księdza Kardynała, wygłoszone na terenie diecezji świdnickiej oraz okazjonalne fotografie. 
Po dziesięciu latach, gdy wymienione jubileusze się podwyższyły, dedykujemy Eminencji obecną 
publikację książkowo-albumową. Książka zawiera krótki zapis przebiegu pielgrzymki, krótkie słowo 
księdza kustosza i moją homilię z Ostrej Bramy (21 IX 2013), a także z kaplicy Arcybiskupiej Kurii 
Wrocławskiej, wygłoszonej w tym roku, z okazji 50. rocznicy święceń biskupich Jubilata (07 II 2020). 
W publikacji są zamieszczone fragmenty wywiadu, udzielonego dziennikarzom oraz okazjonalne 
fotografie. 

Wyrażam wdzięczność ks. kanonikowi Cezaremu Chwilczyńskiemu za zorganizowanie tej piel-
grzymki oraz wszystkim jej uczestnikom Dziękuję za wspólną modlitwę przed Matką Miłosierdzia 
i na miejscach uświęconych obecnością św. Faustyny i bł. Michała Sopoćko. 

Dziękuję także bardzo serdecznie pani Krystynie Borowczyk za dokonanie korekty stylistycznej 
i merytorycznej. Dziękuję wykonawcom zamieszczonych zdjęć. Dziękuję ks. dr. Grzegorzowi Umiń-
skiemu, mojemu sekretarzowi, a także ks. lic. Markowi Sławkowi i panu Romanowi Proszkowi za 
projekt i wykonanie okładki oraz za dokonanie składu komputerowego, a Państwu Kokocińskim za 
druk i oprawę. Niech Matka Miłosierdzia z Ostrej Bramy prowadzi nadal Księdza Kardynała dro-
gami prawdy, miłości i zdrowia, i niech wyprasza na każdy dzień życia obfite Boże błogosławieństwo.   

                                                                                                                 Autor  
Świdnica, dnia 8 lutego 2020 r., w pięćdziesiątą rocznicę święceń biskupich 
Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza
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WilnoWilno
PIELGRZYMKA JEDNODNIOWA SAMOLOTOWA

Wilno, sobota 21 września 2013 r.

Podczas lotu
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Przebieg pielgrzymki

Dziś udaję się na jednodniową pielgrzymkę do Wilna. Budzik dzwoni o 4.30. to czas wstawania. 
Mówię pacierz, następnie wkładam jeszcze drobiazgi do nesesera i jestem gotowy do wyjścia. Zabieram 
ze sobą kopie modlitw brewiarzowych na dzień dzisiejszy, w którym obchodzimy święto św. Mateusza.

O godz. 5.05 zjawiają się u mnie księża. Najpierw przychodzi ks. Ryszard Szkoła z Wałbrzycha, 
potem ks. Edward Dzik z Pieszyc. Zapraszam ich na śniadanie.

Wyjeżdżamy sprzed katedry o godz. 5.30. Jesteśmy na lotnisku o godz. 6.15, przy wejściu 
spotykamy się z ks. kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem. Przekazano nam karty pokładowe. 
Otrzymujemy pierwsze miejsca. Na lotnisku przechodzimy kontrolę bezpieczeństwa. Nie mamy 
bagaży głównych, tylko podręczne, więc wszystko idzie sprawnie. Udajemy się do bramki, przez 
którą będziemy wchodzić do samolotu.

Przy Księdzu Kardynale kręcą się dziennikarze. Wszystko nagrywają i filmują. Ja usuwam się na 
bok. Przed wejściem na pokład samolotu jest szampan. Wygłaszam krótkie słowo, toast na cześć 
Księdza Kardynała.

Samolot miał odlecieć planowo o godz. 7.05. Odleciał faktycznie o godz. 8.15. Na pokładzie 
było 168 osób. Całą pielgrzymkę zorganizował ks. Cezary Chwilczyński, dyrektor Radia Rodzina. 
Ugrupowanie lotnicze nazywa się ENTER. Samolot to Boenig 737. Mamy pierwsze miejsca. Ksiądz 
Kardynał siedzi przy oknie, w środku pani Ewa Bieńkowska wicewojewoda dolnośląski i ja obok.

Lot przebiega dobrze. Podczas lotu odmawiam modlitwy brewiarzowe. Godzinę czytań, Jutrznię 
i Godzinę w ciągu dnia. Czytam też teksty o kardynale Henryku, bowiem w Ostrej Bramie mam 
dziś wygłosić okolicznościową homilię.

Lądujemy w Wilnie o godz. 9.20 czasu lokalnego. Byliśmy w powietrzu godzinę i parę minut. Nie 
ma tu odprawy. Witają nas polskie władze i zabierają Księdza Kardynała na śniadanie. My natomiast 
wsiadamy do podstawionych autobusów. Jest ich cztery. Siadam na miejscu nr 4. Mamy niewielkie 
opóźnienie z powodu zamieszania przy zajmowaniu miejsc w autobusach, ale dochodzimy do ładu 
i jedziemy do miasta. Lotnisko jest oddalone od centrum 4 km. Jedziemy przez Starówkę. Przewod-
niczka opowiada o mieście: trochę tam historii, trochę współczesności. 

Dojeżdżamy do Cmentarza na Rossie, który jest określany mianem Polskiego Narodowego Pante-
onu. Jego rangę ugruntował pochówek serca marszałka Józefa Piłsudskiego. Tu wysiadamy i najpierw 
udajemy się na grób marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest to wielka czarna płyta i główny napis na 
czarnym marmurze: „Matka i serce syna”. Na grobowcu jest następujące epitafium: 
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„Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu
Gniazdo na skałach orła… niechaj umie
Spać – gdy źrenice czerwone od gromu,
I słuchać jęk szatanów w sosen szumie…
Tak żyłem”.

Odmawiamy tu „Anioł Pański”, bo akurat dzwony dzwonią na godz. 12.00. Jest tu czas jest 
wschodnio-europejski, a więc godzina do przodu.

Wchodzimy w głąb cmentarza, w jego starej części prawie wszystkie mogiły są polskie. Zatrzy-
mujemy się przy grobach literatów i ludzi świata nauki. Jest tu tez grób Edwarda Piłsudskiego, 
brata marszałka. Idziemy dalej pod kaplicę, obok której jest mogiła Joachima Lelewela, profesora na 
Uniwersytecie Wileńskim.

O godz. 12.30 wsiadamy do autobusów i jedziemy pod Ostrą Bramę. Przygotowujemy się do 
Mszy św., która rozpoczyna się z małym opóźnieniem, a więc o godz. 13.10. Mszy św. koncelebro-
wanej przewodniczy ks. kard. Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski w latach 1976-2004. 
W koncelebrze jest kilku księży, głównie ci, którzy przyjechali z nami z Polski. Ze mną przyjechało 
nas czterech: Ryszard Szkoła, Edward Dzik i Romuald Brudnowski. Jest ks. Józef Lisowski z Legnicy. 
Jest z nami także główny organizator i inicjator pielgrzymki ks. Cezary Chwilczyński.

Czytanie pierwsze ma pani wojewoda Ewa Bieńkowska; drugie senator Wiesław Kilian. Ewan-
gelię czyta proboszcz, kustosz tego Sanktuarium. Przez 25 minut mówię homilię z pamięci, z serca 
i z przejęciem. Łączę wątek historyczny z Matką Bożą Miłosierdzia. Przedstawiam w zarysie drogę 
życia Księdza Kardynała, jego dokonania, głównie we Wrocławiu. Podczas Mszy św. śpiewa chór. Po 
homilii następuje wręczenie odznaczenia dla Księdza Kustosza. Wszyscy uczestnicy Mszy św. stoją 
na dole. Szczęście, że jest pogodnie i nie ma deszczu. Po zakończeniu Mszy św. Polacy z Litwy wrę-
czają Księdzu Kardynałowi odznaczenie i prezenty. Obecni ważniejsi przedstawiciele przemawiają, 
szczycąc się znajomością z Księdzem Kardynałem, który pochodzi z tego regionu dawnej Polski. 
Trwa to ponad pół godziny.

Z pewnym opóźnieniem udajemy się do Domu Polskiego na obiad, który jest dla wszystkich. Tu 
także są przemówienia osób świeckich. Kardynał po pierwszym przemówieniu wychodzi i udaje się 
na spotkanie z miejscowym arcybiskupem. My zostajemy. Tutaj też mam jeszcze okazję zabrać głos.

Po obiedzie udajemy się do centrum miasta. Zwiedzamy katedrę św. Stanisława i św. Władysława. 
Akurat jest sprawowana Msza św., ale my dyskretnie odwiedzamy tylko kaplicę św. Kazimierza. Idziemy 
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dalej. Wstępujemy do Kościoła Polskiego, a wcześniej do kościoła, gdzie jest adoracja obrazu Jezusa 
Miłosiernego. Tu odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Jedziemy przez miasto miłosierdzia.

Dochodzimy w końcu do Ostrej Bramy, która jest już wygaszona. Wstępujemy do znajdującej 
się obok cerkwi, gdzie właśnie kończy się Msza św. Idziemy jeszcze na drobne zakupy pamiątek 
pod Ostrą Bramą. Stamtąd o godz. 20.30 odjeżdżamy na lotnisko. Sprawnie przechodzimy przez 
odprawę. O godz. 22.15 czasu lokalnego samolot startuje. W samolocie podczas lotu Ksiądz Kar-
dynał poświęca dewocjonalia. Lecimy spokojnie i lądujemy we Wrocławiu o godz. 22.20. Żegnamy 
się z uczestnikami pielgrzymki.

Z ks. Ryszardem Szkołą i ks. Edwardem Dzikim wracamy do Świdnicy. Jesteśmy przed domem 
o godz. 23.40. Tak zakończyła się ta jednodniowa pielgrzymka do Wilna.

Panie Boże dziękuję, przepraszam, proszę. Uwielbiam Cię za możliwość nawiedzenia Sanktuarium 
Matki Bożej Ostrobramskiej.

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia i nadziejo nasza, witaj!

Msza św. w Ostrej Bramie (21 IX 2020, godz. 12.00)
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Lotnisko w Wilnie

Z organizatorem pielgrzymki ks. Cezarym Chwilczyńskim, Dyrektorem Radia Rodzina
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a) Słowo powitania – ks. prałat Jan Kasiukiewicz, kustosz Sanktuarium
Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale. Z wielką radością witamy Cię jako czcigodnego 

Gościa – wielkiego Wilnianina – wielebnego Jubilata. Bardzo się cieszymy, iż Eminencja obchody 
swojego pięknego jubileuszu rozpoczyna u Matki, której był ofiarowany jako dziecko, u Matki Jezusa 
i naszej w Jej Ostrobramskim wizerunku. Serdecznie witamy i prosimy o sprawowanie Eucharystii

b) Homilia ks. biskupa Ignacego Deca, biskupa świdnickiego

POD OPIEKĄ MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ 
W SZEROKI ŚWIAT

Wstęp
Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale, nasz kochany Jubilacie;
Czcigodny Księże Proboszczu tutejszej wspólnoty parafialnej;
Drodzy bracia kapłani tu obecni;
Drodzy pielgrzymi, nawiedzający Matkę Bożą Miłosierdzia w Ostrej Bramie, szczególnie pielgrzymi 
przybyli dziś do Wilna z Dolnego Śląska!

 
1. Z Ziemi Wileńskiej przez Białystok i Olsztyn na Ziemię Dolnośląską

Drodzy bracia i siostry, przeżywamy dziś niezwykły dzień. Jesteśmy u Matki Bożej Ostrobramskiej 
z ks. kard. Henrykiem Gulbinowiczem, szczególnym Jubilatem. Wszyscy dobrze wiemy, że przybyli-
śmy dzisiaj tutaj, do miasta dzieciństwa i młodości naszego Księdza Kardynała. Przybyliśmy z Nim, 
by w tym szczególnym miejscu rozpocząć świętowanie wspaniałego jubileuszu 90-lecia jego życia. 
Przybywamy na tę ziemię, na której ujrzał on światło dzienne, gdzie spędził pierwsze dwadzieścia 
dwa lata swojego długiego życia. Przyszedł na świat w Szukiszkach, 17 października 1923 roku, 
w domu Antoniego i Walerii, z domu Gajewska. Przed chwilą z ust Księdza Proboszcza usłyszeliśmy, 
że mamusia Waleria przyprowadziła swojego synka Henryka Romana przed oblicze Matki Bożej 
Miłosierdzia, by go ofiarować Bogu i oddać opiece Maryi. Modliła się, żeby ten chłopczyk, jej syn, 
był dobrym dzieckiem, żeby prawidłowo rozpoznał swoje powołanie i żeby pięknie przeszedł przez 
życie. Tu, przy Matce Bożej Ostrobramskiej, są początki wspaniałego, długiego, obfitego w dokonania, 
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życia naszego kochanego Księdza Kardynała. Tu, na tej wileńskiej ziemi, wszystko się zaczęło: i życie, 
i szkoła i studia w seminarium i kapłaństwo. Możemy się domyślać, co czuje nasz Ksiądz Kardynał, 
gdy dziś powrócił do kraju swego narodzenia, dzieciństwa i wczesnej młodości. To przecież nasz 
wielki wieszcz, syn tej wileńskiej ziemi, powiedział: „Kraj z lat dziecinnych on zawsze zostanie święty 
i czysty jak pierwsze kochanie”. A Francuzi mówią On revient toujours a son premier amour – „Wraca 
się zawsze do pierwszej miłości”. Tu właśnie jest pierwsza miłość Księdza Kardynała: dom rodzinny, 
ziemia rodzinna, ziemia dzieciństwa i młodości.

Nie dziwimy się, że Ksiądz Kardynał tak często w swoich homiliach i innych przemówieniach 
podejmuje chętnie problematykę życia rodzinnego; wskazuje na rolę matki i ojca w rodzinie, gdyż oni 
zastępują na ziemi samego Pana Boga. Tak często z ust Eminencji słyszymy o potrzebie umacniania 
rodziny, o potrzebie kształtowania ogniska rodzinnego. Z domu rodzinnego zabieramy wiano, które 
niesiemy przez życie i do którego wracamy. Jakie było to wiano w przypadku Księdza Kardynała? 
Było to dobre wychowanie, które otrzymał od mamusi Walerii i od tatusia Antoniego. Z tym wianem 
opuścił tę ziemię pod koniec II wojny światowej. Już wtedy rozpoznał swoje powołanie. I możemy 
powiedzieć, bez cienia wątpliwości, że to powołanie narodziło się tutaj, przed Matką Bożą Ostrobram-
ską, Matką Bożą Miłosierdzia. Tutaj kleryk Henryk Roman pokochał Maryję. I z tą miłością w sercu 
wyruszył w świat, gdy trzeba było się schronić w Białymstoku, by tam dokończyć studia teologiczne, 
by zostać się kapłanem. Święcenia prezbiteratu Dostojny Jubilat przyjął w dniu 18 czerwca 1950 
r. z rąk ks. abpa Romualda Jałbrzykowskiego. Po święceniach przydzielono mu wikariat w parafii 
Szudziałowo. Posługiwał tam jedynie rok, gdyż władza kościelna, znając uzdolnienia księdza neo-
prezbitera, wysłała go na studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej na Katolicki Uniwersytet 
Lubelski. Czteroletnie studia (1951-1955) uwieńczył doktoratem z zakresu teologii św. Ambrożego. 
Jako ksiądz doktor powrócił do Białegostoku, by podjąć pracę duszpasterską wśród młodzieży aka-
demickiej, lekarzy, inteligencji. Pod koniec lat pięćdziesiątych o młodego księdza doktora Henryka 
poprosiła Diecezja Olsztyńska, żeby pomógł tam kształtować adeptów do kapłaństwa. Ks. dr Henryk 
został włączony do grona wychowawców Arcybiskupiego Seminarium Duchownego „Hosianum” 
w Olsztynie. Był prefektem, potem kilka lat wicerektorem i w końcu jego rektorem. Praca wycho-
wawcza w Seminarium została doceniona nie tylko przez Kościół Olsztyński, ale przez samą Stolicę 
Apostolską. Z początkiem roku 1970 ks. rektor Henryk Gulbinowicz otrzymał nominację na biskupa, 
administratora apostolskiego w Białymstoku. Święcenia przyjął w prokatedrze białostockiej 8 lutego 
1970 r. Głównym konsekratorem był ks. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski. Posługa biskupia 
w Białymstoku nie trwała jednak długo, bo zaledwie 6 lat. Na życzenie papieża Pawła VI bp Henryk 



21

Gulbinowicz został przeniesiony ze stolicy biskupiej w Białymstoku na stolicę metropolitalną we 
Wrocławiu. Archidiecezja wrocławska liczyła wtedy prawie trzy miliony wiernych. Było w niej ponad 
500 parafii. Nominacja na metropolitę wrocławskiego nosi datę 16 grudnia 1975 r. W dniu 12 stycz-
nia 1976 r. ks. abp Henryk Gulbinowicz przejął kanonicznie archidiecezję wrocławską, natomiast 
uroczysty ingres do archikatedry wrocławskiej odbył się 2 lutego 1976 r., w godzinach wieczornych, 
w święto Matki Bożej Gromnicznej. Jako student KUL uczestniczyłem w tej podniosłej uroczystości. 
Do dziś pamiętam fragmenty kazania wygłoszonego wówczas przez nowego metropolitę wrocław-
skiego, z ambony archikatedry wrocławskiej. Było mądrze opracowane i w pięknym stylu wygłoszone. 
Tylko jedną myśl chciałbym dziś przywołać z tamtego programowego kazania. Ówczesny, nowy 
młody arcybiskup wrocławski, wyliczywszy cyfry ilu jest katolików, kościołów, instytucji w diecezji, 
którą obejmuje, powiedział: „Modlę się o to, aby te wielkie cyfry nie zasłoniły mi człowieka”. I to 
stało się programem jego długiego posługiwania w dolnośląskim Kościele. Tak jest do dzisiaj. Dla 
Księdza Kardynała najważniejszy po Bogu był i jest człowiek. Nasz Ksiądz Kardynał ma złote serce 
dla każdego człowieka. Nigdy nie walczył z człowiekiem, ale zawsze o człowieka. 

2. Maryjne rysy pobożności ks. kard. Henryka Gulbinowicza
Moi drodzy, wpatrujemy się w obraz Matki Bożej Miłosierdzia. Chcemy sobie uświadomić, że to 

Matka Boża Miłosierdzia ukształtowała tego młodzieńca, który dzisiaj jest sędziwym Kardynałem. 
To tutaj Ksiądz Kardynał jako mały chłopczyk nauczył się modlitwy do Matki Bożej Miłosierdzia 
i ją odmawiał z mamą Walerią oraz z pielgrzymami. Przypomnijmy tę modlitwę, która jest bardzo 
bogata w treść i mówi o naszym przywiązaniu do Maryi. W tej modlitwie wypowiadamy słowa: 
„Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza, witaj!”. Maryję w tej modlitwie 
nazywamy Królową. To królowanie Maryi jednak jest inne niż królowanie w świecie świeckim. Maryja 
króluje przez służbę. Słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, że Maryja podczas zwiastowania nazwała się 
służebnicą Pańską. Ona właśnie nam króluje, służąc: najpierw służyła Chrystusowi, a dzisiaj służy 
Kościołowi. Także tutaj, w Ostrej Bramie, od wieków służy Kościołowi, pomaga ludziom, którzy do 
Niej przychodzą. W dalszych słowach modlitwy mówimy: „Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie 
Ewy; do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole”. Przyznajemy się, że jesteśmy w dolinie 
płaczu, na tym łez padole. Jest nam ciężko, dlatego wyciągamy dłonie do Maryi, żeby nam pomogła 
być dobrymi ludźmi, żebyśmy potrafili zło dobrem zwyciężać i unieść wszystkie krzyże, które są nam 
w życiu przydzielone. I Maryja pomaga. Świadczą o tym liczne wota wiszące w Jej sanktuariach. 
W modlitwie do Matki Miłosierdzia, mówimy dalej: „Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne 
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oczy Twoje na nas zwróć”. Nazywamy Maryję Orędowniczką. Ona jest wszechmocą u Pana Boga. 
Maryja patrzy na nas, ma niezwykle życzliwe oczy. I tymi oczami mówi nam: „Kocham was dzieci 
moje, kocham was, którzy wierzycie w mojego Syna, którzy Go kochacie, którzy zachowujecie Jego 
Ewangelię”. A na końcu w tej modlitwie prosimy: „A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po 
tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!”. Wybiegamy w przyszłość 
i już wspominamy nasze odejście z tej ziemi. Prosimy Maryję, żeby nas po prostu zaprowadziła na 
mieszkanie w niebie, abyśmy właśnie byli z Nią i z Bogiem spędzali całą wieczność. 

Moi drodzy, z tą modlitwą i z tą miłością do Matki Najświętszej, Ksiądz Kardynał, wtedy dwu-
dziestokilkuletni młodzieniec, opuścił to miejsce i wyruszył w szeroki, wielki świat. Zabrał Maryję 
z tego świętego miejsca w swoje życie. Do dziś Maryja go prowadzi i mu towarzyszy. A on do niej 
wraca i dzisiaj jest tutaj, gdzie się wszystko zaczęło, gdzie był początek. Chciał być tu dzisiaj z nami, 
by to wszystko niejako nam opowiedzieć, by nam powiedzieć, jak wiele zawdzięcza Maryi, od której 
tu, jako chłopczyk, na drogę życia. otrzymał błogosławieństwo.

3. Ważniejsze epizody z posługi Księdza Kardynała na Dolnym Śląsku
Moi drodzy, jeśli pozwolicie, to jeszcze, w wielkim skrócie spojrzymy na drogę życia, jaką 

Ksiądz Kardynał przebył z nami na Dolnym Śląsku. Już wspomniałem o ingresie do archikatedry 
wrocławskiej. Rok po ingresie, cieszyliśmy się nowym biskupem pomocniczym ks. Tadeuszem 
Rybakiem. Święcenia biskupie otrzymał 24 czerwca 1977 r. Następny rok – 1978 – był ważny nie 
tylko dla Kościoła powszechnego, ale także dla Kościoła wrocławskiego. Na początku owego roku, 
dnia 3 marca, odszedł do wieczności młody, czterdziestosześcioletni bp Józef Marek. Na pogrzeb 
przybył kardynał krakowski Karol Wojtyła. W katedrze wrocławskiej przewodniczył Mszy św. 
pogrzebowej, wygłosił homilię i odprowadził w kondukcie żałobnym trumnę z doczesnymi 
szczątkami zmarłego na cmentarz przy ul. Bujwida. Potem przyszło lato i dnia 31 lipca odszedł do 
wieczności ks. prof. Eugeniusz Tomaszewski, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny we Wrocławiu, 
a kilka dni później, 6 sierpnia, zmarł wielki papież Soboru Watykańskiego II, Paweł VI. Następnie 
był krótki, 33-dniowy, pontyfikat Jana Pawła I. A potem zawitał pamiętny dzień: poniedziałek, 
16 października 1978 roku, dzień, w którym Kościół oddaje cześć św. Jadwidze Śląskiej. W ten 
to właśnie pamiętny dzień, ku zaskoczeniu Kościoła i świata, na Stolicę Piotrową – po zmarłym 
niespodziewanie Janie Pawle I – wybrano na następcę św. Piotra kardynała krakowskiego Karola 
Wojtyłę, który obrał sobie imię Jana Pawła II. W całej Polsce zapanowała euforia. Wszystkie te zda-
rzenia były jakby na progu posługi pasterskiej ks. abpa Gulbinowicza w archidiecezji  wrocławskiej. 
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W Kościele dolnośląskim rok 1978 zakończył się radosnym wydarzeniem świeceń biskupich ks. 
Adama Dyczkowskiego (26 XI 1978).

W roku następnym, w czerwcu 1979, przybył do Polski Jan Paweł II ze swoją pierwszą pielgrzymką 
do Ojczyzny (02-10 VI 1979). Papież nie mógł wtedy pojechać do Wrocławia. Z wielu regionów 
kraju rodacy udawali się na spotkania modlitewne z papieżem na Jasną Górę. Nasze spotkanie – 
Kościoła dolnośląskiego i opolskiego – miało miejsce wieczorem w dniu 5 czerwca. Pielgrzymce 
przewodził metropolita wrocławski, ks. abp Henryk Gulbinowicz. Nadszedł rok 1980, rok ruchów 
społecznych, strajków na Wybrzeżu i narodzin „Solidarności”. A potem był rok 1981, w którym tak 
wiele się wydarzyło: 13 maja miał miejsce zamach na życie Papieża; 28 maja odszedł do wieczności 
Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński; 13 grudnia ogłoszono w Polsce stan wojenny. Wiele 
osób, działaczy społecznych, ludzi świata nauki i kultury, zostało internowanych. Ksiądz arcybiskup 
Gulbinowicz natychmiast stanął po stronie pokrzywdzonych i prześladowanych. Powołał do życia 
Arcybiskupi Komitet Charytatywny; odwiedzał internowanych; interweniował u władz o godne trak-
towanie opozycjonistów panującego systemu; upominał tych, którzy wypowiedzieli wojnę narodowi. 
Czynił to zawsze bardzo elegancko, z klasą. Upominał się o tych, którzy cierpieli, którzy głodowali, 
dla których kajdany, pęta stanu wojennego były wielkim ciężarem. 

Rok 1982 przeżywaliśmy w rygorach stanu wojennego. Był to rok, w którym mieliśmy świętować 
600-lecie obecności Obrazu Jasnogórskiego w Sanktuarium Częstochowskim. Ze względu na trwa-
jący stan wojenny świętowanie zostało przesunięte na rok 1983. Po długotrwałych pertraktacjach 
Jan Paweł II przybył w czerwcu 1983 roku z drugą pielgrzymką do Ojczyzny. 21 czerwca zawitał 
do Wrocławia. Nasz Ksiądz Kardynał, wtedy jeszcze jako arcybiskup, witał Białego Pielgrzyma na 
Partynicach. Piotr naszych czasów wychwalał św. Jadwigę, patronkę Śląska, patronkę polsko-nie-
mieckiego pojednania i patronkę dnia swojego wyboru na Stolicę św. Piotra w Rzymie. Pod koniec 
Mszy św. nałożył korony na Figurkę Matki Bożej, Przyczynę Naszej Radości, z Góry Iglicznej. 
13 grudnia tamtego roku, w drugą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, odszedł do wieczności 
bp Wincenty Urban, sufragan wrocławski. Wiadomość o śmierci Biskupa podano w obstawionej 
przez wozy bojowe katedrze wrocławskiej.

Z następnych lat posługi naszego dzisiejszego Jubilata w Archidiecezji Wrocławskiej wymieńmy 
jeszcze niektóre, ważniejsze wydarzenia. Dnia 12 stycznia 1985 roku miały miejsce w katedrze wro-
cławskiej święcenia biskupie ks. prałata Józefa Pazdura, 25 maja tegoż roku arcybiskup wrocławski 
został obdarzony godnością kardynalską. Wielu mówiło: „blask na obliczu Kościoła wrocławskiego”. 
Pod koniec roku rozpoczął się we Wrocławiu Synod Diecezjalny, który trwał 6 lat – do roku 1991. 
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Dnia 5 listopada 1988 roku miały miejsce święcenia biskupie ks. Jana Tyrawy. Na przełomie roku 
1989/1990 odbyło się we Wrocławiu Europejskiego Spotkanie Młodych, zorganizowane przez eku-
meniczną wspólnotę z Taize. Zostało ono powtórzone na przełomie roku 1995/1996. W 1991 roku 
Ksiądz Kardynał zorganizował wielki Międzynarodowy Kongres Ludzi Pracy. Wrocław znowu zaja-
śniał na mapie Kościoła Polskiego. Dnia 25 marca 1992 r., mocą bulli papieskiej Totus tuus Poloniae 
populus, nastąpiła bardzo gruntowna zmiana administracji Kościoła w Polsce. Z archidiecezji wro-
cławskiej wyłoniono diecezję legnicką. Ksiądz Kardynał zasłużył się bardzo w dziedzinie pertraktacji 
z generalicją sowiecką, celem pozyskania budynków dla administracji kościelnej nowej diecezji. Za 
czasów pasterzowania kard. Gulbinowicza w latach 1976-1992 wybudowano ponad 400 obiektów 
kościelnych. W tym czasie Ksiądz Kardynał erygował 29 dekanatów i 114 parafii. 

Dnia 2 lutego 1996 r. ks. kard. Gulbinowicz otrzymał pierwszy doktorat honoris causa Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jako były rektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium 
Duchownego, a później rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, chciałbym jeszcze 
wskazać na duże osiągnięcia Księdza Kardynała w dziedzinie promocji studiów teologicznych we 
Wrocławiu, a także na zasługi w dziele integracji wrocławskiego środowiska naukowego. Od roku 
1987 Ksiądz Kardynał spotykał się każdego roku w styczniu ze środowiskiem naukowym Wrocła-
wia na uroczystości opłatkowej, co sobie bardzo cenili pracownicy naukowi wrocławskich uczelni. 
W dowód wdzięczności rektorzy obdarzyli go w roku 2000 nagrodą Kolegium Rektorów Wyższych 
Uczelni Wrocławia i Opola, a także kolejnymi doktoratami honorowymi: rok 2000 – Akademia 
Rolnicza we Wrocławiu; rok 2003 – Politechnika Wrocławska i rok 2008 Akademia Medyczna we 
Wrocławiu. Papieski Wydział Teologiczny zawdzięcza zaś Księdzu Kardynałowi odzyskanie gmachu, 
nazywanego „Pałacem Bertrama”, zabranego Kościołowi przez władze komunistyczne po drugiej 
wojnie światowej. Dzięki dyplomacji Księdza Kardynała, jego elegancji i kulturze obcowania z roz-
mówcami, archidiecezja wrocławska mogła poszerzyć bazę dydaktyczną dla teologii we Wrocławiu .

Zamykając prezentację kalejdoskopu ważniejszych wydarzeń z okresu dwudziestoośmioletniego 
kierowania przez księdza Kardynała archidiecezją wrocławską chciałbym jeszcze wspomnieć dzieło 
46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbył się we Wrocławiu w dniach od 
25 maja do 1 czerwca 1997 roku, z udziałem papieża Jana Pawła II. Było to jedno z największych 
wydarzeń w dziejach archidiecezji wrocławskiej, które przygotował i przeprowadził Kościół na Dol-
nym Śląsku pod przewodnictwem ks. kard. Henryka Gulbinowicza. Następnym wielkim dziełem 
były obchody Jubileuszu Chrześcijaństwa w Roku 2000, w ramach którego archidiecezja wrocław-
ska świętowała swoje tysiąclecie. Dnia 27 października tegoż roku, z inicjatywy Księdza Kardynała, 
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Wrocław gościł kard. Józefa Ratzingera, prefekta kongregacji Nauki Wiary, późniejszego papieża 
Benedykta XVI, którego Papieski Wydział Teologiczny obdarzył tytułem doktoratu honoris causa. Był 
to kunszt Księdza Kardynała, żeby takiego człowieka wówczas sprowadzić do Wrocławia i wręczyć 
mu najwyższą godność akademicką. 

Zakończenie 
To nieco przedłużone rozważanie chcę zamknąć datą 25 marca 2004 r. Powstała wtedy na Dol-

nym Śląsku trzecia diecezja – diecezja świdnicka. To dzieło także przygotował Ksiądz Kardynał. Taka 
była wola Ojca Świętego Jana Pawła II. I chciałem tutaj przy Matce Bożej powiedzieć, że to Ksiądz 
Kardynał podsunął papieżowi kandydata na pierwszego biskupa świdnickiego. Papież się zgodził. 
I ten biskup dzisiaj do was mówi. Pragnę, na zakończenie, tutaj przed Matką Bożą Ostrobramską, 
Księdzu Kardynałowi podziękować za to wskazanie i za tyle życzliwości, której doznałem od tamtego 
pamiętnego ingresu 1976 roku aż do dzisiaj. 

Eminencjo, dziękujemy przy Matce Bożej za tę piękną drogę życia i winszujemy pozostania z nami 
po najdłuższe lata. O to się modlimy do Matki Bożej Miłosierdzia. Niech się tak stanie. Amen.

c) Słowo końcowe ks. kard. Henryka Gulbinowicza (fragmenty)
Moi drodzy Wilnianie i pielgrzymi przybyli z Polski, z Dolnego Śląska. Bardzo się cieszę, że mogę 

dzisiaj być na tym szczególnym miejscu, które znam i które jest mi tak bardzo drogie od samego 
dzieciństwa. To tutaj, jako chłopczyka przyprowadziła mnie moja mama Waleria, by mnie ofiarować 
Matce Bożej Miłosierdzia i oddać mnie na całe życie Jej łaskawej opiece. Tej opieki Maryi Ostrobram-
skiej doświadczam przez całe moje długie życie. Tu, na tej Ziemi Wileńskiej, tu przy Matce Bożej 
Ostrobramskiej, wszystko się zaczęło: i życie, i szkoła i studia w seminarium i kapłaństwo. Bardzo 
dziękuję wszystkim za naszą wspólną modlitwę. Dziękuję Księdzu Kustoszowi za możliwość tej dzi-
siejszej celebracji i za słowa ciepłego powitania, wypowiedziane na początku. Dziękuję  Biskupowi 
Świdnickiemu za wygłoszoną homilię i wam wszystkim za obecność i za modlitwę. Niech Boże 
błogosławieństwo, kończące Mszę św., udzielone tu, przed Matką Bożą Miłosierdzia, prowadzi nas 
w przyszłość. Niech Maryja weźmie w opiekę wszystkie rodziny, dziatwę i młodzież, nasze bratnie 
narody polski i litewski i nie nas zachowuje w łaskawej opiece do końca naszym ziemskich dni. 
Serdeczne „Bóg zapłać!”. 
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Powitanie przez mieszkańców Wilna
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Wileńskie dziękczynienie za 90 lat życia
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FRAGMENTY WYWIADU Z JEGO EMINENCJĄ  
KS. KARD HENRYKIEM GULBINOWICZEM  

O JEGO ŻYCIU W WILNIE 
Wspomnienia z młodzieńczych, wileńskich lat

Niemcy zamknęli wszystkie szkoły i kościoły. Uzasadnieniem miało być to, że może tam pojawić 
się jakaś choroba infekcyjna, więc lepiej się nie narażać; cel jednak był zupełnie inny. Skoro nie można 
było się kształcić w szkołach, więc zainicjowano wtedy tajne nauczanie, tworząc zespoły tajnego 
nauczania, tzw. komplety. Nie od razu jednak one powstały, dlatego też mnie posłano najpierw na 
naukę języka niemieckiego. Chodziłem do takiego profesora, który był chudy i wysoki. Ja już miałem 
za sobą początki nauki w Gimnazjum Jezuitów. Gdy podszedłem do niego, przywitałem się grzecznie, 
bo był to profesor Uniwersytetu Stefana Batorego, on do mnie powiedział: „Nur für Deutsche sagen 
Sie bitte”. Odpowiedziałem mu po polsku: „Proszę pana, ale ja dopiero się chcę uczyć niemieckiego”. 
Powiedział mi: „Będziemy mówili tylko po niemiecku”; to jest taka bardzo dobra „metoda Berlitza”: 
nauczyciel mówi, a uczeń chwyta, chwyta i coś tam zawsze nachwyta.

Co było potem? Kazali mi chodzić na fortepian, ale nie polubiłem tego nauczyciela i nic z tego 
nie wyszło. Wreszcie trzeba było uciekać z Wilna, bo zrobiło się niebezpiecznie i wróciłem do posia-
dłości moich rodziców. Tam chodziłem na tajne komplety. Nie wiemy czy pani redaktor wie, gdzie 
jest taka miejscowość Spragielino? Jest to bardzo pięknie położona miejscowość w dawnym powie-
cie wileńsko-trockim. Stamtąd pochodziła moja niezapomniana babcia Julia, która była z rodziny 
Wąsowiczów, bo tam mieszkali sami Wąsowicze. I właśnie w tamtejszym zaścianku, jak się wówczas 
mówiło, miał swój dom letniskowy – to się przed wojną, a więc po rosyjsku, nazywało dacza – kurator 
Szkół Zawodowych. On to właśnie, wraz z innymi nauczycielami, stworzyli takie środowisko, gdzie 
był tajny punkt nauczania. Przygotowywaliśmy się do matury, ale maturę zdałem dopiero w roku 
1944, kiedy już Niemcy zostali stamtąd wypchani, wycofali się na Zachód. Świadectwo maturalne 
mam w języku litewskim: choć zdawałem po polsku, to jednak świadectwo wypisano mi właśnie po 
litewsku. Ono też było podstawą do tego, żebym mógł wstąpić do seminarium duchownego.

Do seminarium duchownego – proszę pani redaktor – wstąpiłem w 1944 roku. Nie bardzo wiedzia-
łem czy ja będę księdzem, czy nie będę; jednak wiadomo było, że jak chłopak był ubrany w sutannę, 
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to go nie brali na front pod Berlin. Jak mi się zdaje, była to jakaś kombinacja moich rodziców 
z księdzem proboszczem Wincentym Miszkinisem, bardzo kochanym i szanowanym księdzem. Był 
on narodowości litewskiej, ale też środowisko szlachty bujwidzkiej bardzo go ceniło za jego dobroć, 
uczciwość, rzetelność i świętość życia. Ostatni raz spotkałem go w roku 1969, gdy był już na innej 
parafii. Ja wtedy byłem rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie i przyjechałem 
tutaj, na Wileńszczyznę, po raz pierwszy po dwudziestu pięciu latach. Wiedziałem, że on jeszcze żyje, 
był za Podbrodziem na takiej czysto litewskiej parafii. Twardzi Litwini nie chcieli iść do kołchozu, 
to też władza sowiecka nie dała im pozwolenia na światło elektryczne. Później to się zmieniło i teraz 
kościół jest już zelektryfikowany. Kiedy przywitałem się z księdzem proboszczem, on powiedział do 
mnie: „Jak to dobrze, że przyszedłeś. Ty mi poradź, jak te światła elektryczne w kościele zrobić, gdzie 
te punkty świetlne mają być”. I staruszek bardzo się wzruszył. On miał wtedy pewnie już tyle lat, co ja 
w tej chwili. Już słabo chodził, ale nabrał takiej energii, że nawet po schodach na chór wszedł ze mną 
i tak zaplanowaliśmy, gdzie te kinkiety świetlne rozmieścić. To było moje ostatnie z nim spotkanie. 
Pamiętam też jeszcze jego gosposię – świetną szynkę miała, wędzoną, litewską, pachnącą; i poczę-
stowali mnie. I co tam jeszcze? Po raz pierwszy byłem w takiej sytuacji, że ja mówiłem do człowieka 
po polsku, a on po litewsku: „Non supranto”. Ja się trochę tego języka uczyłem w seminarium, ale 
nie na tyle, żeby można było na temat elektryczności rozmawiać.

Seminarium nasze zaczęło działalność 10 października 1944 roku, a władza sowiecka już 20 lutego 
1945 roku nas aresztowała. Mieliśmy szczęście, że powiedzieli nam: „W Republice Litewskiej może 
być tylko jedno seminarium, a ono jest już w Kownie. Albo idźcie tam, albo jeżeli macie poczucie 
narodowości polskiej, wyjeżdżajcie – „Pażałsta w Polszu”. Arcybiskup Jałbrzykowski, który wtedy 
był rządcą tej diecezji, zdecydował, żeby tam wszystko przenieść.

Proszę szanownych pań i szanownych panów. Ostatni raz byłem w Wilnie w roku 2008, kiedy 
Episkopat Litewski Kościoła Katolickiego obchodził 80-lecie koronacji Matki Bożej Ostrobramskiej 
koronami papieskimi. Wilno robi na mnie ogromne wrażenie nie tylko dlatego, że tu się urodziłem 
17 października 1923 roku w szpitalu Świętego Jakuba, czyli w szpitalu miejskim; i nie tylko dlatego, 
że przy tym samym kościele zostałem przyjęty do seminarium w roku 1944 przez nieżyjącego już 
rektora seminarium wileńskiego księdza prałata Jana Uszyłło, ale dlatego, że miasto się ogromnie 
zmieniło. A zmieniło się na plus: rozrosło się, przybyło wieżowców i ja już nie umiem znaleźć ulic, 
po których chodziłem. Umiem jedynie odnaleźć Zaułek Bernardyński i Skopówkę, a poza tym to 
są zupełnie nowe rozwiązania, nowe ulice, nowe przejścia, nowe budynki. Gratuluję więc bardzo 
władzom miasta Wilna i rządowi Litwy, że tak umie dbać o swoją stolicę. 
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Wspomnienie o bł. księdzu Michale Sopoćko
Byłem zaskoczony, że został umieszczony Obraz Jezusa Miłosiernego, który po raz pierwszy ksiądz 

Sopoćko, który miał na imię Michał, umieścił w roku 1935. Ja jako szkolny chłopak, biorąc udział 
w nabożeństwie do Matki Bożej Opieki, widziałem w tym oknie, co i teraz. 

Jak się zeszły moje drogi z księdzem Michałem? Po raz pierwszy, gdy go zobaczyłem, to nie wie-
działem, że był to ks. Sopoćko. Był taki piękny zwyczaj w Wilnie, że w czasie Wielkiego Tygodnia, 
kiedy były Groby Pańskie, to należało je wszystkie obchodzić. Ja z kolegą, wtedy byłem uczniem 
Szkoły Podstawowej 25, która się mieściła na ulicy Wileńskiej, zszedłem do kościoła pw. św. Igna-
cego, który był kościołem wojskowym; patrzymy z kolegą – nie ma grobu. Był tam taki piękny tron, 
zawieszony wysoko, gdzieś na kilkanaście metrów, monstrancja, a dopiero na dole Chrystus Pan, tzn. 
figura Chrystusa. Rozmawialiśmy więc między sobą: „Co to za grób? Nie ma skał, nie ma żadnych 
dekoracji, przypominających grób w Jerozolimie?”. Wtedy wyszedł jakiś ksiądz zza filara i powiedział 
do nas: „Słuchajcie chłopcy, Chrystus Pan Zmartwychwstały jest zwycięzcą, Jego nie trzeba do grobu 
kłaść”. I coś tam nam jeszcze tłumaczył. Było to logiczne tłumaczenie, ale jak mi się zdaje, to nas 
nie przekonał, bo jak ja wróciłem do domu, to zapytałem ciotkę: „Ciociu, co to za ksiądz, który nie 
robi normalnego grobu?”. A ona mi wtedy powiedziała: „On się nazywa ksiądz Michał Sopoćko, jest 
tutaj kapelanem w kościele wojskowym”. I coś tam jeszcze mówiła o miłosierdziu, o objawieniach 
siostry Faustyny, ale ja pamiętam to jak przez mgłę. 

Po raz drugi spotkałem księdza Sopoćkę, będąc już w seminarium duchownym. On był moim 
spowiednikiem aż do kapłaństwa i moim profesorem katechetyki. Prowadząc wykłady do nas, kle-
ryków w Białymstoku, wspominał o tych wszystkich przeżyciach, których był świadkiem jako spo-
wiednik siostry Faustyny Kowalskiej. Nie była to jednak prosta rzecz. Kościół jest bardzo sceptyczny, 
gdy chodzi o jakieś objawienia: nie wiadomo czy to jest od Boga, czy też od człowieka? A co bardzo 
mądrego zrobił ksiądz Sopoćko? Najpierw wysłał siostrę Faustynę do psychiatry; ów specjalista ją 
zbadał i wydał zaświadczenie, że jest ona osobą normalną, o normalnym używaniu rozumu, że nie 
ma żadnych odchyleń od normy w jej psychice. To był bardzo ważny dokument, bo to wszystko 
było na początku. A potem druga rzecz, którą on mądrze bardzo pokierował, gdy powiedział jej: 
„Ty pisz to wszystko, co ci Pan Jezus mówi”. Siostra Faustyna ukończyła tylko cztery klasy szkoły 
podstawowej; i jak czytamy jej Dzienniczek, to się w nim skarży, że pióro nie za bardzo, że trudno 
jej pisać... Ja znam to także z rozmów z ks. kard. Karolem Wojtyłą, późniejszym papieżem Janem 
Pawłem II. Dzienniczek następnie został przekazany ks. prof. Ignacemu Różyckiemu w Krakowie, 
wybitnemu profesorowi teologii, z prośbą, by on go przeczytał i sprawdził, czy nie ma tam jakiś błędów 
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 niezgodnych z nauką Kościoła, z objawieniem Bożym. Ksiądz Profesor spędził nad tym Dzienniczkiem 
bardzo długi czas, czytając zdanie po zdaniu, jako spec od katolickiej teologii dogmatycznej. Kiedy 
już skończył, to udał się do ks. kard. Wojtyły, a oddając Dzienniczek, powiedział: „To jest sprawa 
Boża. Zakonnica, która ma cztery klasy szkoły podstawowej, spisując to wszystko, nie zrobiła ani 
jednego błędu teologicznego. Ja jako profesor mający tyle lat służby na Uniwersytecie Jagiellońskim 
nie znalazłem żadnego błędu”. Takie orzeczenie dało podstawy do tego, by można było rozpocząć 
starania o beatyfikację siostry Faustyny Kowalskiej, a później także o jej kanonizację. 

To wszystko zawdzięczamy mądrości księdza Sopoćki, który też, jak już wspomniałem, był moim 
spowiednikiem, a którego ja jako biskup w Białymstoku, podniosłem do godności kanonika tam-
tejszej kapituły.

Ksiądz Michał Sopoćko był człowiekiem przekonanym w stu procentach, a może i więcej, że 
miłosierdzie Boże zwycięży. I zwyciężyło! 
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Kościół Miłosierdzia Bożego w Białymstoku
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Grób bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku
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Mural ks. Michał Sopoćko, Osiedle w Białymstoku
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W HOŁDZIE PANU BOGU 
I ZŁOTEMU JUBILATOWI W BISKUPSTWIE

Homilia ks. biskupa Ignacego Deca, wygłoszona 7 lutego 2020 roku w kaplicy 
Metropolitalnej Kurii Arcybiskupiej we Wrocławiu, z okazji 50. rocznicy święceń 

biskupich ks. kard. Henryka Gulbinowicza, przyjętych 8 lutego 1970 r. w prokatedrze 
w Białymstoku 

Wstęp
Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie, Metropolito Wrocławski; 
Eminencjo, Najczcigodniejszy Księże Kardynale, złoty Jubilacie w biskupstwie;
Ekscelencje: Dostojni Księża Biskupi: Stefanie i Edwardzie;
Czcigodni bracia kapłani;
Droga siostro zakonna; 
Umiłowani w Panu, bracia i siostry!

Najdostojniejszy Ksiądz Kardynał, Metropolita Wrocławski w latach 1976-2004, obchodzi w tym 
roku okrągłe, wysokie i zarazem rzadkie jubileusze. Chronologicznie biorąc są to: jutrzejsza 50. rocz-
nica święceń biskupich (08 II 1970), 35. rocznica otrzymania godności kardynała (25 V 1985) oraz 
70. rocznica święceń kapłańskich (18 VI 1950). Dzisiaj wraz z Księdzem Kardynałem dziękujemy 
Panu Bogu za 50 lat posługi biskupiej, w tym 35 lat kardynalskiej. W homilii odniesiemy ogłoszone 
słowo Boże do Księdza Kardynała i przypomnimy sobie w ogólnym zarysie wśród jakich wydarzeń 
w Kościele powszechnym i w naszej Ojczyźnie, w tym na Dolnym Śląsku, przebiegła pięćdziesiąt lat 
trwająca posługa biskupia Księdza Kardynała. 

1. Słowo Boże głoszone w piątek czwartego tygodnia zwykłego
Pierwszoplanową postacią słowa Bożego jest zawsze Jezus Chrystus, Odwieczne Słowo Boże, które 

stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. W dzisiejszej Liturgii Słowa słyszymy o dwóch wielkich 
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poprzednikach Mesjasza: o królu Dawidzie i Janie Chrzcicielu. We fragmencie Księgi Mądrości 
Syracha zostały przypomniane dokonania króla Dawida, z którego pokolenia wyszedł Mesjasz, Zba-
wiciel świata. W swojej młodości mały, bezbronny Dawid, pokonał uzbrojonego olbrzyma, Filistyna 
Goliata, zabijając go z procy. Po stronie małego Dawida był Bóg, w którym Dawid pokładał nadzieję 
na zwycięstwo. Natchniony autor napisał: „Wezwał bowiem Pana Najwyższego, który dał prawicy 
jego siłę, by zgładzić człowieka potężnego w boju, by wywyższyć moc swego ludu” (Syr 47, 5). 
Natchniony autor, wymieniając inne dokonania króla Dawida, oznajmił: „Każdym swym czynem 
oddał chwałę Świętemu i Najwyższemu, słowem uwielbienia, z całego serca śpiewał hymny i umiło-
wał Tego, który go stworzył” (Syr 47, 8). Na końcu zaś dodał: „Pan darował mu grzechy, moc jego 
wywyższył na wieki, zawarł z nim przymierze królewskie i dał tron chwały w Izraelu” (Syr 47, 11). 
Cała zatem wielkość Dawida wyrosła z jego ogromnego zaufania do Pana Boga.

Drugim poprzednikiem Jezusa, obecnym w dzisiejszej Liturgii Słowa, jest św. Jan Chrzciciel. 
Ewangelia w zapisie św. Marka opowiada o okolicznościach jego męczeńskiej śmierci. Równocześnie 
uwydatnia jego heroiczne przymioty, przede wszystkim podkreśla jego odwagę w obronie prawa 
Bożego. Gdy to prawo przekroczył Herod, biorąc sobie za żonę, małżonkę swego brata Filipa, Jan 
nie udawał, że tego nie widzi, ale odważnie stanął przed władcą ze słowem upomnienia: „Nie wolno 
ci mieć żony twego brata” (Mk 6, 18). To upomnienie przyczyniło się do uwięzienia i do jego 
męczeńskiej śmierci. Można przeto powiedzieć, że Jan zginął jako męczennik za prawdę, za wierność 
Bożemu prawu. 

Moi drodzy, przypominając sobie te dwie znaczące postaci z historii zbawienia, możemy powie-
dzieć, że na ich przedłużeniu widzimy naszego dzisiejszego Jubilata, Księdza Kardynała Henryka. 
Nie jest naszym zamiarem dokonywanie porównań i zestawień, możemy jednak powiedzieć, że sporo 
przymiotów przypomnianych dziś biblijnych postaci, możemy dostrzec w postawie naszego Jubilata.

W drugiej części naszej okolicznościowej homilii postaramy się przywołać najważniejsze wydarzenia 
w Kościele powszechnym, polskim i dolnośląskim, które towarzyszyły posłudze biskupiej Księdza 
Kardynała. Dla przejrzystości prezentacji, wydarzenia te umieścimy w pięciu dziesięcioleciach. 

2. Posługa biskupia Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza
a) Pierwsze dziesięciolecie (1970-1980) 
Naszą prezentację trzeba rozpocząć od daty 12 stycznia 1970 roku, kiedy to papież Paweł VI 

nominował ks. Henryka Gulbinowicza na biskupa do Białegostoku. Święceń biskupich udzielił 
ks. Henrykowi Gulbinowiczowi ks. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski, w dniu 8 lutego 1970 roku 
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w prokatedrze w Białymstoku. Współkonsekratorami byli: biskup warmiński Józef Drzazga i biskup 
pomocniczy z Włocławka Kazimierz Majdański. Jako administrator archidiecezji w Białymstoku, bp 
Henryk Gulbinowicz zreorganizował sieć parafialną, założył pierwszy w Polsce Diecezjalny Ośrodek 
Kształcenia Soborowego Księży (DOKSK), a także Ośrodek Duszpastersko-Katechetyczny dla kształ-
cenia przyszłych katechetów. Szerzył także na terenie archidiecezji kult Matki Bożej Ostrobramskiej. 

W tym czasie w archidiecezji wrocławskiej odeszło do wieczności trzech biskupów: bp Paweł 
Latusek (11 II 1973), kard. Bolesław Kominek (10 III 1974) oraz bp Andrzej Wronka (29 VIII 
1974). Miały też miejsce święcenia biskupie ks. Józefa Marka (27 XII 1973).

Osierocona stolica arcybiskupia we Wrocławiu długo oczekiwała na nowego pasterza po kard. 
Bolesławie Kominku. Trwały poufne rozmowy, pertraktacje między Watykanem i komunistycznym 
rządem w Polsce. Po prawie dwuletnim oczekiwaniu archidiecezja wrocławska otrzymała nowego 
pasterza w osobie ks. bpa Henryka Gulbinowicza, dotychczasowego administratora apostolskiego 
w Białymstoku. Nominacja papieska ks. bpa Henryka Gulbinowicza na metropolitę wrocławskiego 
nosiła datę 15 grudnia 1975 roku. Kanoniczne objęcie archidiecezji wrocławskiej miało miejsce 
12 stycznia 1976 roku, zaś ingres do archikatedry wrocławskiej odbył się 2 lutego 1976 roku. Zaczął 
się nowy okres posługi dla ks. abpa Gulbinowicza i nowy okres w dziejach archidiecezji wrocławskiej. 

W drugiej połowie pierwszego dziesięciolecia posługi biskupiej naszego Jubilata, a więc już w okre-
sie wrocławskim, miały jeszcze miejsce następujące wydarzenia: święcenia biskupie ks. Tadeusza Rybaka 
(24 VI 1977); śmierć biskupa pomocniczego Józefa Marka (03 III 1978); śmierć papieża Pawła VI 
(06 VIII 1978), wybór kard. Albina Lucianiego, patriarchy weneckiego, na papieża (26 VIII 1978), 
który obrał sobie imię Jana Pawła I oraz jego śmierć po 33 dniach pontyfikatu (28 IX 1978); wybór 
kard. Karola Wojtyły na papieża (16 X 1978), który obrał sobie imię Jana Pawła II i zainaugurował 
swój pontyfikat 22 października 1978 roku; święcenia biskupie ks. Adama Dyczkowskiego (26 XI 
1978); I Pielgrzymka Ojca św. Jana Pawła II do Ojczyzny (02-10 VI 1979); spotkanie św. Jana Pawła 
wiernego z duchowieństwem i wiernym świeckimi archidiecezji wrocławskiej i diecezji opolskiej 
na Jasnej Górze (05 VI 1979); koronacja figurki Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin – 
przez kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski (17 VIII 1980); powstanie ruchu społecznego 
„Solidarność” (sierpień 1980). 

b) Drugie dziesięciolecie (1981-1990) 
Rok 1981 był rokiem bolesnych doświadczeń w Kościele powszechnym oraz w Kościele i Narodzie 

polskim. Dnia 13 maja 1981 roku, w 64. rocznicę pierwszego objawienia się Matki Bożej w Fatimie, 



42

na placu św. Piotra w Rzymie, podczas audiencji generalnej, miał miejsce zamach na życie papieża 
Jana Pawła II. W Warszawie przeżywał wtedy ostatnie tygodnie swego życia kard. Stefan Wyszyński, 
Prymas Tysiąclecia, który odszedł do wieczności 28 maja 1981 roku, w uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Dnia 31 maja uroczystościom pogrzebowym na Placu Zwycięstwa i w katedrze warszawskiej 
przewodniczył kard. Augusto Casaroli, sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, a homilię Papieża Jana 
Pawła II odczytał kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski. Dnia 7 lipca 1981 roku nowym 
metropolitą gnieźnieńsko-warszawskim i zarazem Prymasem Polski, z woli Ojca Świętego Jana Pawła 
II, został biskup warmiński Józef Glemp. Miarę goryczy dla Narodu dopełniło wprowadzenie w Polsce 
dnia 13 grudnia 1981 roku przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, stanu wojennego. W roku 
1982 przypadała 600-setna rocznica obecności Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. 
Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II z tej okazji mogła się odbyć dopiero w czerwcu 1983 roku (16-23 
VI 1983). Podczas drugiej pielgrzymki do Ojczyzny, dnia 21 czerwca, Ojciec Święty po raz pierwszy 
jako papież odwiedził Wrocław. Na zakończenie Mszy św. w Partynicach Papież dokonał koronacji figury 
Matki Bożej Śnieżnej z Góry Iglicznej. Rok 1983 zakończył się w archidiecezji wrocławskiej śmiercią 
i pożegnaniem do wieczności ks. bpa Wincentego Urbana (13 XII 1983), biskupa pomocniczego archi-
diecezji wrocławskiej, a w latach 1974-1976 – wikariusza kapitulnego tejże archidiecezji. W roku 1984 
odnotujmy męczeńską śmierć ks. Jerzego Popiełuszki (19 X 1984). Dnia 12 stycznia 1985 roku odbyły 
się w katedrze wrocławskiej święcenia biskupie ks. Józefa Pazdura, zaś 25 maja tegoż roku metropolita 
wrocławski ks. abp Henryk Gulbinowicz został ozdobiony purpurą kardynalską. Dnia 30 grudnia 1985 
roku miała miejsce w katedrze wrocławskiej uroczysta inauguracja Synodu Archidiecezji Wrocławskiej, 
który trwał do roku 1991. W roku 1987 odbyła się trzecia pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do 
Ojczyzny (08-14 VI 1987). W roku 1988 są do odnotowania święcenia biskupie ks. Jana Tyrawy (05 
XI 1988). Rok następny – 1989 – był rokiem przemian społeczno-politycznych w Polsce i w krajach 
Europy środkowo-wschodniej. W dniach od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku toczyły się w Polsce 
obrady Okrągłego Stołu, których owocem były częściowo wolne wybory, 4 czerwca tegoż roku. Jesienią 
1989 roku upadł mur berliński i począł się rozsypywać blok krajów demokracji ludowej. Proces ten, 
który trwał do 26 grudnia 1991 roku, nazwano „Jesienią Ludów”. 

Na przełomie roku 1989 i 1990 po raz pierwszy we Wrocławiu odbyło się Europejskie Spotkanie 
Młodych zorganizowane przez Wspólnotę Ekumeniczną z Taizé. Od września 1990 roku w Henryko-
wie Śląskim, z inicjatywy ks. kard. Henryka Gulbinowicza, zaczął funkcjonować Annus propedeuticus 
(Rok wstępny) dla alumnów pierwszego roku studiów w Metropolitalnym Wyższym Seminarium 
Duchowny we Wrocławiu. 
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c) Trzecie dziesięciolecie (1991-2000)
Na początku trzeciego dziesięciolecia posługi biskupiej ks. kard. Henryka Gulbinowicza mamy 

do odnotowania czwartą pielgrzymkę Ojca św. Jana Pawła do Ojczyzny. Była to pielgrzymka do 
wolnej Polski. Miała ona dwa etapy: czerwcowy (01-09 VI 1991) i sierpniowy (13-16 VIII 1991). 
W czerwcu Ojciec Święty przebywał 9 dni, podczas których odwiedził 12 miast. Mówił o Deka-
logu. Wskazywał na jakim fundamencie należy budować nową Polskę: Polskę demokratyczną, 
katolicką i solidarną. W sierpniu przybył na VI Światowe Dni Młodzieży do Częstochowy. Dnia 
13 i 14 sierpnia 1991 r. założono na wieże katedry wrocławskiej hełmy, które były zniszczone 
podczas II wojny światowej. Ważne wydarzenia w życiu Kościoła polskiego rozegrały się w roku 
1992. Papież Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae populus, z dnia 25 marca 1992 roku, dokonał 
reorganizacji administracyjnej Kościoła katolickiego w Polsce. Na Dolnym Śląsku powstała wów-
czas diecezja legnicka, wyłoniona z archidiecezji wrocławskiej. Dnia 19 marca 1993 roku zmarł 
we Wrocławiu ks. prof. Józef Majka, wybitny znawca społecznej nauki Kościoła, rektor MWSD 
i PWT we Wrocławiu w latach 1970-1988. Dnia 6 stycznia 1995 roku, w uroczystość objawienia 
Pańskiego, z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II, ks. Stefan Regmunt przyjął w bazylice św. Piotra 
w Rzymie święcenia biskupie i został ustanowiony biskupem pomocniczym diecezji legnickiej. 
Dnia 22 maja 1995 roku Ojciec Święty Jan Paweł II przybył do Polski. Ta piąta pielgrzymka była 
najkrótsza; trwała tylko jeden dzień. Ojciec Święty odwiedził Skoczów, Bielsko Białą i Żywiec. 
Miała ona hasło: „Czas próby polskich sumień trwa”. 

Na przełomie roku 1995 i 1996 odbyło po raz drugi we Wrocławiu Europejskie Spotkanie Mło-
dych zorganizowane przez Wspólnotę Ekumeniczną z Taizé. Dnia 2 lutego 1996 roku, w dwudziestą 
rocznicę ingresu do katedry wrocławskiej ks. kard. Henryka Gulbinowicza, Papieski Wydział Teolo-
giczny we Wrocławiu nadał mu pierwszy uczelniany doktorat honoris causa. W roku 1996 odnotujmy 
jeszcze święcenia biskupie ks. Edwarda Janiaka (30 XI 1996). Następnym wielkim wydarzeniem, nie 
tylko w skali Kościoła w Polsce, ale całego Kościoła powszechnego, był 46. Międzynarodowy Kongres 
Eucharystyczny we Wrocławiu (25 V – 01 VI 1997) z udziałem w dwóch końcowych dniach, Ojca 
Świętego Jana Pawła II, po którym nastąpiła Jego szósta pielgrzymka do Ojczyzny (31 V – 10 VI 
1997). Dwa lata później miała miejsce siódma, najdłuższa, bo trwająca 13 dni, pielgrzymka św. Jana 
Pawła II do Ojczyzny (05-17 VI 1999). Trzecie dziesięciolecie posługi biskupiej Księdza Kardynała 
Jubilata, zamyka Rok Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa Roku 2000, w który zostały włączone 
obchody tysiąclecia Millennium Diecezji Wrocławskiej. Przypomnę, że w ramach obchodów Mil-
lennium Diecezji odbyły się uroczystości nadania doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału 
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Teologicznego we Wrocławiu: Helmutowi Kohlowi, byłemu kanclerzowi Niemiec (11 I 2000) oraz 
ks. kard. Josephowi Ratzingerowi, ówczesnemu prefektowi Kongregacji Nauki Wiary, późniejszemu 
papieżowi Benedyktowi XVI (27 X 2000). 

d) Czwarte dziesięciolecie (2001-2010)
Na początku czwartego dziesięciolecia posługi biskupiej Księdza Kardynała, w dniach od 16 do 19 

sierpnia 2002 roku, odbyła się ósma, ostatnia pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny, 
podczas której ustanowił Światowe Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 
i konsekrował jego świątynię. Jesienią tegoż roku obchodziliśmy uroczystości związane z 300-leciem 
Uniwersytetu Wrocławskiego i zarazem Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W ramach tych 
uroczystości odbyło się we Wrocławiu Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, podczas 
którego dnia 9 października wręczono w archikatedrze wrocławskiej doktorat honoris causa PWT 
we Wrocławiu ks. kard. Angelo Sodano, wówczas sekretarzowi Stanu Stolicy Apostolskiej. Ważne 
wydarzenia w czwartym dziesięcioleciu przyniósł rok 2004. Dnia 8 stycznia tegoż roku delegacja 
środowiska naukowego Wrocławia i Opola, pod przewodnictwem ks. kard. Henryka Gulbinowicza, 
wręczyła w Watykanie papieżowi Janowi Pawłowi II Złoty Laur Akademicki – ku upamiętnieniu 50. 
rocznicy uzyskania przez niego tytułu doktora habilitowanego na Wydziale Teologicznym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego (03 XII 1953). Dnia 24 lutego 2004 roku ogłoszono decyzję Ojca Świętego 
Jana Pawła II o utworzeniu na Dolnym Śląsku diecezji świdnickiej i mianowaniu ks. prof. Ignacego 
Deca, rektora PWT we Wrocławiu, pierwszym biskupem świdnickiej. Ingres i święcenia biskupie 
odbyły się 25 marca 2004 roku w katedrze świdnickiej. Dnia 3 kwietnia 2004 roku ks. kard Henryk 
Gulbinowicz, po dwudziestu ośmiu latach piastowania urzędu metropolity wrocławskiego, przeszedł 
na emeryturę. Ingres nowego metropolity, którym został ks. bp Marian Gołębiowski, dotychcza-
sowy biskup koszalińsko-kołobrzeski, miał miejsce 24 kwietnia 2004 roku. Dnia 19 marca 2005 r. 
papież Jan Paweł II przyjął rezygnację, ze względu na wiek, ks. bpa Tadeusza Rybaka i jednocześnie 
mianował na jego następcę ks. bpa Stefana Cichego, który 30 kwietnia 2005 r. odbył ingres do kate-
dry Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy. Dnia 2 kwietnia 2005 roku, w wigilię Niedzieli 
Miłosierdzia Bożego, odszedł do wieczności, po długim ponad dwudziestosześcioletnim pontyfikacie, 
św. Jan Paweł. Dnia 8 kwietnia w Rzymie miał miejsce jego pogrzeb, uznany za największy liczebnie 
w dziejach Kościoła i świata. Dnia 19 kwietnia 2005 r. kardynałowie wybrali na następcę św. Piotra 
kard. Josepha Ratzingera, który przybrał sobie imię Benedykta XVI; 24 kwietnia 2005 roku nastąpiła 
inauguracja jego pontyfikatu. 
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Dnia 11 lutego 2006 roku miały miejsce we Wrocławiu święcenia biskupie ks. Andrzeja Sie-
mieniewskiego, zaś w dniach 25-28 maja 2006 roku przebywał w Polsce z pielgrzymką apostolską 
papież Benedykt XVI. Hasłem pielgrzymki były słowa: „Trwajcie mocni w wierze”. W następnych 
dwóch latach przybyło w metropolii wrocławskiej dwóch nowych biskupów. Dnia 8 maja 2008 roku 
święcenia w katedrze świdnickiej otrzymał ks. Adam Bałabuch, jako biskup pomocniczy diecezji 
świdnickiej, zaś 31 stycznia 2009 roku w katedrze legnickiej wyświęcono na biskupa pomocniczego 
ks. Marka Mendyka. 17 października 2008 roku w Operze Wrocławskiej prezydent Polski Lech 
Kaczyński wręczył ks. kard. Henrykowi Gulbinowiczowi Order Orła Białego. 

e) Piąte dziesięciolecie (2011-2020)
Ostatnie, piąte dziesięciolecie posługi ks. kard. Henryka Gulbinowicza, metropolity wrocław-

skiego seniora, było także obfite w wydarzenia zarówno w Kościele powszechnym, jak i w Kościele 
partykularnym na Dolnym Śląsku. Dnia 23 stycznia 2013 roku zmarł w Warszawie kard. Józef 
Glemp, metropolita warszawski i Prymas Polski. Dnia 11 lutego 2013 roku papież Benedykt XVI 
publicznie zapowiedział abdykację z urzędu biskupa Rzymu z dniem 28 lutego 2013 roku. Ta 
decyzja wywołała w Kościele duże poruszenie i dyskusję. Kardynałowie w dniu 13 marca 2013 roku 
wybrali na następcę papieża Benedykta XVI kard. Jorge Mario Bergoglio, arcybiskupa metropolitę 
Buenos Aires z Argentyny, który 19 marca zainaugurował swój pontyfikat. Dnia 21 września 2013 
roku kard. Henryk Gulbinowicz, emerytowany metropolita wrocławski, z racji swych 90. urodzin, 
odbył pielgrzymkę do Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie. Z roku 2014 odnotowujemy jedno 
wydarzenie, mianowicie: zmianę na urzędzie biskupa legnickiego. Dnia 16 kwietnia 2014 r. papież 
Franciszek przyjął rezygnację, ze względu na wiek, ks. bpa Stefana Cichego i mianował w ten sam 
dzień na ten urząd ks. bpa Zbigniewa Kiernikowskiego, dotychczasowego biskupa siedleckiego, który 
27 czerwca 2014 objął kanonicznie nowa diecezję, a 28 czerwca tegoż roku odbył ingres do katedry 
legnickiej. Dnia 7 maja 2015 roku odszedł do wieczności ks. bp Józef Pazdur, biskup pomocniczy 
archidiecezji wrocławskiej. 

Dnia 19 marca 2016 roku święcenia biskupie w archikatedrze wrocławskiej przyjął ks. Jacek 
Kiciński CMF. Został biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej. W dniach 26-31 lipca 
2016 roku, z udziałem papieża Franciszka, odbyły się 31. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. 
Dnia 7 marca 2017 roku odszedł do wieczności ks. bp Tadeusz Rybak, pierwszy biskup legnicki. 
Dnia 31 marca 2020 roku papież Franciszek przyjął rezygnację, ze względu na wiek, ks. bpa Igna-
cego Deca, pierwszego biskupa świdnickiego i mianował jego następcą ks. bpa Marka Mendyka, 
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 dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej. Kanoniczne objęcie diecezji przez ks. bpa 
Marka Mendyka miało miejsce 23 kwietnia 2020 roku. 

3. Dziękczynienie Bogu i ludziom oraz jubileuszowe życzenia 
Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale, pięćdziesięcioletnia biskupia posługa Waszej 

Eminencji była wypełniona rzeczywiście doniosłymi wydarzeniami w życiu Kościoła powszechnego, 
Kościoła w Polsce i na Dolnym Śląsku. Wśród tych różnych przywołanych wydarzeń są też dokonania 
Eminencji, doniosłe i zapamiętane przez Kościół na Dolnym Śląsku. Nie podejmę się dziś próby 
wyszczególnienia chociażby najważniejszych dokonań Eminencji. Są one już w części zaprezentowane 
i omówione w publikacjach teologicznych i historycznych Dolnego Śląska, i nie tylko. Proszę przyjąć 
od nas pokorne słowa wdzięczności. Możemy także powiedzieć, że wszyscy tutaj obecni jesteśmy 
dumni z Księdza Kardynała. Zanosimy dziś do Pana Boga wraz z Tobą wielkie i pobożne Te Deum 
laudamus – „Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Panu wieczna chwała”. 

Zakończenie
Eminencjo, winszujemy jeszcze wielu dni, miesięcy i lat życia wśród nas. Niech dobry Bóg udziela 

światła i mocy. Całujemy ze czcią rąbek purpury Waszej Eminencji i prosimy o błogosławieństwo na 
naszą posługę kapłańską i biskupią. Niech Maryja Ostrobramska, Matka Miłosierdzia, Jasnogórska 
Królowa Polski i wrocławska Matka Boska Sobieska, prowadzi Eminencję w Bożym błogosławień-
stwie w szczęśliwą przyszłość. Amen.
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