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Do Boga Jedynego w Trójcy Naj�wiêtszej,
W orszakach ¿alu odchodzi³ Piotr.
Smutek na Ziemi ludzko�ci grzesznej,
Ka¿dy na krzy¿u niczym dobry ³otr.

Wo³anie i lament z pa³aców papieskich,
Od ³ez ludzkich mokry ca³y Bo¿y �wiat.
Gdy od przybytków marnych i ziemskich,
Modlitwy ku pamiêci z³o¿ony Jemu dar.

Odchodz¹c z rado�ci¹ smutek zostawi³,
A nam pozosta³o pamiêtaæ wci¹¿,
O Jego drodze, s³owach, które mówi³,
Ten oddany Panu �wiêty Polski M¹¿.

A my czego¿ jeszcze pragn¹æ mo¿emy,
Gdy po pasterzu naszym nasta³ ciszy czas.
We falach pokus, zwodzicieli toniemy,
Wo³amy do Boga �Panie ratuj nas!�

A on ju¿ z nieba na dziatki patrzy,
O�cieni �mierci pryska ka¿dy znak.
Otrzyjcie swe mokre, zap³akane oczy,
W blaskach chwa³y z grobu powsta³ ju¿ Pan.

Tomasz Stanis³awski

Z wielkim bólem serca przyjêli�my
wie�æ, która dotar³a do nas za po�rednic-
twem mediów, w ów sobotni wieczór.
Ca³a Polska pogr¹¿y³a siê w ogromnym
smutku. Sta³o siê to te¿ udzia³em naszej
wspólnoty. Przez ca³y tydzieñ otaczani
byli�my programami telewizyjnymi, któ-
re po�wiêcone by³y wspomnieniom o
Ojcu �wiêtym.Tak¿e i myw tym specjal-
nym numerze naszej gazety chcieliby�my
oddaæ ho³d naszemuUkochanemuRoda-
kowi, w du¿ej mierze po�wiêcaj¹c ten
numer wspomnieniom z jego pobytu w
Kolegiacie �redzkiej. Nie mogli�my po-
zostaæ obojêtni wobec faktu, ¿e w Wiel-
kopolsce obok Poznania, Gniezna i Go-
stynia, nasze miasto mo¿e poszczyciæ siê
obecno�ci¹ w nim kardyna³a KarolaWoj-
ty³y, pó�niejszego nastêpcy �wiêtego Pio-

ustawajmy w modlitwie, aby mi³osier-
ny Ojciec przyj¹³ Karola Wojty³ê do
grona �wiêtych.
Pro�my tak¿e w modlitwie o to, by-

�my z wiar¹ i pe³nym oddaniem przyjêli
jego nastêpcê. Niech nasze ko�cio³y za-
wsze bêd¹ wype³nione lud�mi, tak jak
by³o to w dniach po jego �mierci, a nasze
domy niech ¿yj¹ przes³aniem, którym
dzieli³ siê z nami przez 27 lat pontyfikatu
i pozostawi³a nam w duchowym spadku.
Na koniec wspólnie wo³ajmy do

Ojca...
�Ty, który jeste� S³owo,
Który jeste� Bóg,
Przyjmij go w dom swój wielki,
Niech przejdzie próg�.

Redakcja

�Odszed³ Pasterz...�

tra. Ten wielki Polak bêd¹c w naszej Ko-
legiacie zostawi³ nam przes³anie, które
mo¿emy odnie�æ do ca³ego Jego pontyfi-
katu. Tê homiliê mo¿ecie Drodzy Czy-
telnicy przeczytaæw ca³o�ci po raz pierw-
szywniniejszymwydaniu naszego pisma.
W nim znale�æ mo¿ecie tak¿e po raz
pierwszy opublikowane fotografie z tego
wydarzenia oraz przemówienie powital-
ne ksiêdza pra³ata Krajewskiego oraz
wiersze, które deklamowa³y dzieci. Kar-
dyna³Wojty³a w swojej homilii zaznaczy³
jak piêkn¹ �wi¹tyni¹ jest nasza Kolegia-
ta, czego wielu nie zauwa¿a. Mamy na-
dziejê, ¿e s³owa tego niecodziennego go-
�cia pomog¹ nam odeprzeæ zarzut poety:
�cudze chwalicie swego nie znacie,
sami nie wiecie, co posiadacie.� Dziê-
kuj¹c Bogu za cud tego pontyfikatu nie

Drodzy Czytelnicy!
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Niezwyk³y to dla nas zaszczyt, ¿e z
okazji obchodów Tysi¹clecia Diecezji
Poznañskiej czê�æ tego blasku i chwa³y,
które nale¿¹ siê katedrze biskupiej spa-
da tak¿e na nasz¹ Kolegiatê �redzk¹.
�wi¹tynia nasza istnieje przesz³o pó³ ty-
si¹ca lat i niejednokrotnie odbywa³y siê
w niej uroczysto�ci ko�cielne jak i pañ-
stwowe. Wspomnê tylko sejmiki szlachty
wielkopolskiej, które obradowa³y w mu-
rach naszej kolegiaty. Nigdy jednak nie
go�ci³a nasza �wi¹tynia biskupa krakow-
skiego. Nie znaczy to jednak, ¿e nie by³o
kontaktów miêdzy �rod¹ i Kra-
kowem a zw³aszcza miêdzy Po-
znaniem a Ziemi¹ Krakowsk¹.

Nasza kolegiata zawdziêcza
swoj¹ budowê Królowi W³ady-
s³awowi Jagielle, którego stolic¹
by³ Kraków. By³ on patronem
ko�cio³a parafialnego w �rodzie
i przyczyni³ siê do ufundowania
Kapitu³y Kolegiackiej daj¹c
swoj¹ aprobatê w 1425 roku i
hojnie j¹ wyposa¿y³.
WojewodaPoznañski, Hiero-

nim Gostomski, stale rezyduj¹-
cy u boku króla w Krakowie,
wystawi³ piêkn¹ kaplicê na-
zwan¹ jego imieniem, która jest
pobudowana na wzór kaplicy
Zygmuntowskiej na Wawelu.
Drugim proboszczem w �ro-

dzie - po utworzeniu Kolegiaty -
by³ podkanclerzy W³adys³aw
Oporowski, stale rezyduj¹cy
przy królu, czyli w Krakowie.
Po³o¿y³ on zas³ugi dla rozwoju
kolegiaty i Kapitu³y �redzkiej.
Po tym zosta³ kanclerzem Kró-
lestwa Polskiego a na koniec
Prymasem.
Proboszczowie �redzcy byli z

regu³y sekretarzami królewski-
mi, mniej rezydowali przy kole-
giacie a wiêcej na dworze królewskim w
Krakowie.
Liczniejsze kontakty, ani¿eli miêdzy

�rod¹ i Krakowem by³y wzajemne stosun-
kimiêdzyPoznaniemaZiemi¹Krakowsk¹.
Biskupi, którzy przeszli z Poznania na

biskupstwo Krakowskie:
1. Piotr Tomiki, pochodz¹cy z Tomic

pod Stêszewem. Biskup Poznañski 1520

- 1525, biskup krakowski 1525 - 1535. O
nim to pisze historyk poznañski ks. Józef
Nowacki: �...³¹czy³ w sobie niew¹tpliwie
wielkie zdolno�ci i zalety. By³ wielkim i
wytrawnym mecenasem nauki i sztuki.
Uchodzi³ za najwybitniejszego mê¿a sta-
nu Polski doby Zygmuntowskiej.� Dla
historyka bardzo cenne jako �ród³o s¹
jednak akta podkanclerskie, wydawane
jako Akta Tomicjana przy wspó³udziale
biblioteki kórnickiej maj¹cej swoj¹ sie-
dzibê w dekanacie �redzkim.
2. Bp. Jan Natalski, który ze stolicy

poznañskiej zosta³ przeniesiony na bi-
skupstwo krakowskie w 1536 roku.

Liczniejsi jednak byli biskupi, którzy
z Krakowa lub ziemi krakowskiej przy-
bywali do Poznania:
1. Bp. Poznañski, Miko³aj, 1267 -

1278, prawdopodobnie pochodzi³ z Kra-
kowa i by³ synem wojewody krakowskie-

go, na pewno nale¿a³ doKapitu³y krakow-
skiej jako scholastyk. Wys³any do W³och,
by prowadziæ sprawê kanonizacji Jadwi-
gi �l¹skiej, zosta³ mianowany biskupem
poznañskim przez papie¿a Klemensa IV.
2. Bp. Poznañski, Andrzej z Wi�licy,

1347 - 1348, pochodzi³ z ziemi krakowskiej.
3. Miko³aj Kurowski, bp. poznañski

1395 -1399, pochodzi³ zKurowapodBoch-
ni¹, by³ dworzaninem �wiêtobliwej królo-
wej Jadwigi i prowadzi³ kancelariê kró-
lewsk¹ zanim zosta³ biskupempoznañskim.
4. Wojciech Jastrzêbiec, bp. poznañ-

ski 1399 - 1412, pochodzi³ z die-
cezji krakowskiej, by³ scholasty-
kiem kapitu³y krakowskiej. Z
poznania przeniesiony na bi-
skupstwo krakowskie, potem zo-
sta³ prymasem.
5. Stanis³aw Ole�nicki, bp.

poznañski 1538 - 1539, brata-
nek wielkiego biskupa krakow-
skiego i kardyna³a Zbigniewa
Ole�nickiego. Przed biskup-
stwem poznañskim, dziekan ka-
pitu³y krakowskiej.
6. Krzysztof Antoni Szembek,

bp. poznañski 1716 - 1720, uro-
dzi³ siê w Szczepanowie, gnie�-
dzie rodu �w. Stanis³awa Bisku-
pa i mêczennika.

Na skutek rozbiorów kon-
takty miedzy ziemi¹ krakow-
ska a �redzk¹ zosta³y przerwa-
ne, dziêki jednak przybyciu
Waszej Eminencji zosta³y na
nowo wznowione.
Cieszy nas wszystkich,

¿e Wasza Eminencja przyj¹³
zaproszenie naszego Ks. Ar-
c yb i s kupa i p r z yby ³ do
�rody. Cenimy sobie wyso-
ko Wasz¹ Eminencjê, jako
�wiat³ego kap³ana i profe-
sora KUL-u, który jako do-

stojnik Ko�cio³a cieszy siê w ca³ym
narodzie niezwyk³ym powa¿aniem.
Witam Wasz¹ Eminencjê w imieniu

parafian, którzy tak licznie przybyli na
dzisiejsz¹ uroczysto�æ i proszê o ³askawe
odprawienie Mszy �w., pokrzepienie nas
S³owem Bo¿ym oraz b³ogos³awieñstwo
arcypasterskie.

Przemówienie powitalne wyg³oszone przez Ks. Proboszcza
Jana Krajewskiego z okazji przybycia J. Em. Ks. Kardyna³a

Karola Wojty³y dnia 30.VI.1968 roku
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Ch³opiec I

Rado�nie dzi� nam serca bij¹,
Ochoczo ludno�æ siê zebra³a
Aby powitaæ jak najszczerzej
Drogiego Ksiêdza Kardyna³a.
Zaprawdê skromne nasze progi -
Lecz serca szczere i gor¹ce
Chcemy Ci z³o¿yæ Kardynale
Wraz z ¿yczeniami w Twoje rêce.
Ty wiesz, co serca nasze nêka,
W�ród niepokoju, ³ez bez miary -
Dzi� chcieliby�my Ci powiedzieæ...
Kardynale...! Nam trzeba wiary...!

Dziewczynka I

Nam trzeba s³owa koj¹cego,
Co serca ludzkie uspokoi,
Dodaj¹c si³y i odwagi,
Ukoi to, co bardzo boli -
Jak deszczu pragnie ziemia sucha,
I s³oñca �wiat ro�linny czeka,
Tak s³ów pociechy nam potrzeba
I tego pragnie los cz³owieka.
W�ród nienawi�ci, krzywd, wyzysku,
Kiedy niezgoda ludzko�æ dzieli,
Na lepsz¹ przysz³o�æ, lepsze jutro
Kardynale...! Nam trzeba nadziei...!

Ch³opiec II

Dzi� cz³owiek cz³owiekowi wrogiem...
Nie ma lito�ci brat dla brata,
I któ¿ siê dzisiaj zastanawia -

Na powitanie Ks. Kardyna³a Wojty³y

Co przynie�æ mo¿e z³o dla �wiata...?
A Chrystus przecie¿ nam przykaza³
By�my siê wszyscy mi³owali,
Bo po tym tylko nas poznaj¹
¯e�my z Chrystusem siê zjednali
Wiêc chcemy kres po³o¿yæ zwadom...
I w sercu nie daæ miejsca z³o�ci,
Chcemy by, wszyscy siê kochali -
Kardynale...! Nam trzeba mi³o�ci...!

Dziewczynka II

Wkroczyli w Wielki Rok Wiary...
Trzeba by zmieni³ �wiat oblicze,
By cz³owiek pozna³ w drugim brata
Pod zapalonym wiary zniczem!
Niech wszystkie rasy: bia³e, czarne,
Uznaj¹ siebie dzieæmi Boga,
I jeden Ko�ció³! Jedna wiara...!
Oto jest dla nas jedna droga.
Dzi�, kiedy w �wiecie tyle z³o�ci
Naród upada w strachu - w znoju -
S³yszy siê wielki g³os wo³ania!
Kardynale...! Nam trzeba pokoju...!

Ch³opiec III

Dzisiaj wyra�nie Chrystus wo³a:
We�mijcie! - Pokój mój daje wam...!
Tylko wyci¹gn¹æ do Niego rêce,
Có¿ wiêcej potrzeba dzi� nam...?
Cz³owiek zgubiony w wirze �wiata
Szuka wci¹¿ nowych wielkich dróg
Nie wie, ¿e jego drogowskazem
Jest nasz Wszechmocny Wielki Bóg,
Gdy po�ród burzy, niepokoju
Gdy wielkie jest natarcie wroga,

Z serca wyrywa siê wo³anie
Kardynale...! Nam trzeba Boga...!

Dziewczynka III

Ty w Swoim herbie te s³owa masz,
¯e� ca³y Bogu jest oddany,
Wiêc dzisiaj Bogu oddaj nas,
Bo Boga swego my kochamy.
Niech Bóg przez rêce Kardyna³a,
B³ogos³awieñstwo ze�le swoje,
By gorycz w sercu nie zosta³a,
Uciszy wszelkie niepokoje,
Wiêc wszyscy dzisiaj tu klêkniemy,
Kto m³ody jest, czy te¿ ju¿ stary,
By� nam sw¹ d³oni¹ b³ogos³awi³
Na wielkie czyny w Roku Wiary!
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Ca³y Episkopat Polski uczestniczy w uroczysto�ciach
Archidiecezji Poznañskiej. Uroczysto�ci te s¹ jak gdyby do-
powiedzeniem �wi¹t 1000-lecia chrztu, które tak¿e wGnie�-
nie i Poznaniu mia³y swój pocz¹tek. Wtedy na ca³ej Ziemi
Polskiej, we wszystkich diecezjach, dziêkowali�my Bogu w
Trójcy Przenaj�wiêtszej Jedynemu za niewypowiedziany dar
chrztu �w. otrzymany przez naszych praojców 1000 lat temu.
Dzisiaj dziêkujemy Bogu w Trójcy Przenaj�wiêtszej Jedyne-
mu za dar pierwszego nastêpcy aposto³ów, który zacz¹³ dzia-
³aæ stale, tu na Ziemi Wielkopolskiej w Poznaniu. Jest to
pierwszy historyczny biskup Polski i dlatego wspominaj¹c
rok jego ustanowienia, wspominamy przez to pocz¹tek Ko-
�cio³a, pocz¹tek hierarchii, pocz¹tek sukcesji apostolskiej
na ca³ej Ziemi Polskiej.
W uroczysto�ciach poznañskich bierze udzia³ ca³y Epi-

skopat, to znaczy ca³y Ko�ció³ wspó³czesny w Ojczy�nie na-
szej ³¹czy siê wWaszej rado�ci, wWas swym jubileuszu. Ca³y
Ko�ció³ w Ojczy�nie naszej ten Wasz 1000 - letni jubileusz
uwa¿a za swój pierwszy, bowiem historyczny Biskup Jordan
w Poznaniu, jest pierwszym protoplast¹ wszystkich Bisku-
pów Polski na wszystkich polskich stolicach.
Kiedy to wszystko rozwa¿am, ³¹czy siê my�l nasza z apo-

sto³ami, przede wszystkim z patronami wczorajszego i dzi-
siejszego dnia. �w. Piotrem i Paw³em. Ci aposto³owie, któ-
rych wspólnie czcimy, których ³¹czy³a wspólna �mieræ mê-
czeñska 1900 lat temu, s¹ uznawani za Ojców wiary naszej,

Kazanie Ks. Kardyna³a Karola Wojty³y
wyg³oszone w �rodzie Wlkp.
w dniu 30 czerwca 1968 roku.
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bo oni tê wiarê przekazali ludowi Bo¿emu na ca³ych zie-
miach i dla tej wiary ponie�li �mieræ mêczeñsk¹. Dlatego
te¿ Ojciec �wiêty Pawe³ VI rozpoczynaj¹c rok temu uroczy-
sto�æ �w.Aposto³ówPiotra Paw³a wRzymie, a mia³em szczê-
�cie osobi�cie w tym uczestniczyæ, Jubileusz 1900-lecia
�mierci mêczeñskiej Aposto³ówPiotra Paw³a, ten Jubileuszo-
wy rok okre�li³ jako rok wiary.
Z rado�ci¹ przyjêli�my ten rok wiary na Ziemi Polskiej,

poniewa¿ 1000-letnie dziedzictwo wiary, które w roku mile-
nijnym tak wspaniale przesz³o przez nasza ojczyst¹ ziemiê,
jest to 1000-letnie dziedzictwo �w. Aposto³ów Piotra i Paw-
³a, Ojców wiary ca³ego powszechnego Ko�cio³a. A my w tej
powszechno�ci mamy swój 1000-letni udzia³. I dlatego te¿
my�l nasza w zwi¹zku z naszym I-szym Biskupem w Pozna-
niu kieruje siê do nastêpcy aposto³ów, kieruje siê do nastêp-
cy �w. Piotra, któremu Chrystus Pan powierzy³ najwiêksz¹
w Ko�ciele funkcjê i najwiêksz¹ odpowiedzialno�æ, bo pole-
ci³ mu byæ opok¹, a na tej opoce ma byæ budowany ko�ció³
po wszystkie czasy. I temu budowaniu na opoce, na Piotrze,
Ko�cio³owi Pan Jezus powiedzia³: �Oto ja jestem z Wami
powszystkie dni a¿ do skoñczenia �wiata.�Dlatego te¿ wspo-
mnienie I-szego Biskupa na Ziemiach Polskich ³¹czy siê bar-
dzo w³a�ciwie z uroczysto�ci¹ �w. Aposto³ów, a zw³aszcza z
uroczysto�ci¹ �w. Piotra.
¯e za� uroczysto�æ ta ³¹czy siê tak¿e i z rocznic¹ Koro-

nacji obecnego nastêpcy �w. Piotra Papie¿a Paw³a VI, to
ma dla nas jeszcze dodatkow¹ wymowê i stanowi �ród³o
dodatkowej rado�ci.
W tych uroczysto�ciach Archidiecezji Poznañskiej, Zie-

mi Poznañskiej, bierze udzia³ ca³y Episkopat. Wczoraj uko-
ronowali�my w Poznaniu przed Katedr¹ czcigodny obraz
Matki Bo¿ej w Cudy Wielomo¿nej, a¿eby w szczególny spo-
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sób podziêkowaæ za obecno�æ Mat-
ki Bo¿ej w tajemnicy Chrystusa i
Ko�cio³a na Polskiej Ziemi, a
zw³aszcza na Poznañskiej Ziemi na
przestrzeni 1000 lat.
Nastêpstwo apostolskie bisku-

pów od I-szego biskupa Jordana
jest szczególnym dowodem troskli-
wej obecno�ci Marii- Matki Bo¿ej,
Marii w Cudy Wielmo¿nej na Pol-
skiej Ziemi, a zw³aszcza na Waszej
Ziemi Poznañskiej. Biskupi w ci¹-
gu tych dni rozeszli siê po ca³ej Ar-
chidiecezji i w ró¿nych ko�cio³ach i
w ró¿nych parafiach, w ró¿nych
dekanatach, zw³aszcza za� w ko-
�cio³ach i parafiach maj¹cych
szczególn¹ tradycjê i szczególne
znaczenie dla ¿ycia katolickiego i
dla ¿ycia narodowego, gdzie dzisiaj sprawuj¹ naj�wiêtsz¹ ofiarê.
Jest to jak gdyby obraz rozes³ania aposto³ów do ludu Bo¿ego
Ziemi Poznañskiej. Pragniemy w ten sposób na wielu miej-
scach podziêkowaæ Bogu w Trójcy �w. Jedynemu za ten dar
1000-lecia biskupstwa w Poznaniu i na Ziemi Polskiej... A
dzisiaj wszyscy spotykamy siê wróciwszy do Poznania przy
Czcigodnej Archikatedrze Poznañskiej, a¿eby tam wspólnie z
Waszym Arcypasterzem radowaæ siê tym 1000-leciem, a¿eby
tam wspólnie �piewaæ Te Deum, wspólnie dziêkowaæ Bogu w
Trójcy �w. Jedynemu za to, co przez Poznañ nawiedzi³o ca³¹
nasz¹ Ojczyst¹ Ziemiê.
Moi Drodzy Bracia i Siostry i Czcigodny Ksiê¿e Pra³acie,

Drodzy Jego wspó³pracownicy i Siostry Zakonne - cieszê siê z
tego, ¿e mogê braæ udzia³ w uroczysto�ciach 1000-lecia biskup-
stwa w Poznaniu. Cieszê siê z tego, ¿e w ramach tych uroczy-

sto�ci mogê nawiedziæWaszemiasto owielkiej historycznej prze-
sz³o�ci. Uwa¿am sobie to za szczê�cie, ¿e mogê sprawowaæ
naj�wiêtsz¹ ofiarê w dniu dzisiejszym w tej pra starej �redzkiej
kolegiacie, która tak wielkie znaczenie posiada³a dla historii
Ko�cio³a i dla historii Ojczyzny naszej. To znaczenie ju¿ pod-
kre�li³ czcigodny Ks. Pra³at - prepozyt Waszej kolegiaty przed
Msz¹ �w. Wszyscy o tym dobrze w Polsce wiemy i z racji tych
wielkich osi¹gniêæ, wielkich faktów historycznych, które tutaj
siê dokonywa³y w przesz³o�ci dalszej i bli¿szej, wszyscy Wasze
miasto znamy i szanujemy.
Moi Drodzy Bracia i Siostry! Kiedy te wielkie uroczysto�ci

1000-lecia Chrztu, a teraz 1000-lecia biskupstwa w Poznaniu
odprawiamy, wówczas staje przed oczyma duszy naszej nastê-
puj¹cy obraz, obraz który w Pi�mie �w. i w Ewangelii znajduje
swoje potwierdzenie. Jest to mianowicie obraz drzewa. Drze-
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wo im d³u¿ej ro�nie, tym g³êbiej zapuszcza korzenie. My w
okresie 1000-lecia Polski i 1000-lecia Chrztu i 1000-lecia
Ko�cio³a, niejako patrzymy w g³¹b, jak g³êboko siêgaj¹
korzenie tego drzewa, któremu na imiê jest Naród Polski i
któremu na imiê jest Ko�ció³ Chrystusowy w Narodzie Pol-
skim i stwierdzamy, ¿e te korzenie siêgaj¹ bardzo g³êboko.
Ale kiedy stwierdzamy, ¿e tak g³êboko siêgaj¹ korzenie, ¿e
to 1000-lat wrasta w g³¹b - to przez to niejako chcemy siê
upewniæ co do dalszego rozwoju drzewa, chcemy siê upew-
niæ, ¿e to wielkie dzie³o mo¿e rosn¹æ w górach. Ta wspa-
nia³a przesz³o�æ 1000-lecie chrztu, 1000-lecie Ko�cio³a,
1000-lecie biskupstwa, to wszystko mówi nam o przysz³o-
�ci, mo¿e rosn¹æ w górach - mo¿e rosn¹æ w przysz³o�ci. I
ten nasz umi³owany Naród, i ten nasz umi³owany Ko�ció³
w Narodzie Polskim, Ko�ció³ Chrystusa, mistyczne cia³o
Chrystusamo¿e rosn¹æw górach, mo¿e rosn¹æw przysz³o�æ,
bo ma g³êboko w ¿yciu naszego Narodu, g³êboko w prze-
sz³o�ci naszego Narodu zapuszczone korzenie. Taki obraz
wy³ania siê przed oczyma duszy naszej w czasie tych uroczy-
sto�ci milenijnych zarówno tych sprzed dwu laty i tych obec-
nych w Poznaniu. Taki obraz, moi Drodzy Bracia i Siostry,
ten obraz bliski jest dzisiejszej liturgii, bo dzisiejsza liturgia
mówi nam o pocz¹tkach. Mówi nam o pocz¹tkach pos³an-
nictwa apostolskiego, o po³owie na Jeziorze Genezaret, któ-
ry okaza³ siê p³odny i obfity przez £askê Chrystusa. I mówi
dzisiejsza liturgia w lekcji z listu do Rzymian o bólach rodze-
nia. I jedno i drugie mówi o pocz¹tku cz³owieka, bólu rodze-
nia, o pocz¹tku natury, o pocz¹tku Ko�cio³a, pocz¹tku ³aski.
Na pewno ¿ycie Ko�cio³a na Ziemi Polskiej przechodzi³o i
przed 1000-laty, na przestrzeni 1000-lat, choæby na prze-
strzeni ostatnich stuleci, i na przestrzeni ostatnich dziesiê-
cioleci, nowe bóle rodzenia. I to przej�cie do nowego tysi¹c-
lecia te¿ siê dokonuje w wielkich bólach - to s¹ bóle rodze-
nia.One �wiadcz¹, ¿eKo�ció³wci¹¿ jestm³ody, bo tylkom³ody

Poznaniu, pragniemy tê mi³o�æ rozwa¿aæ i pragniemy tê mi³o�æ
wypraszaæ i pragniemy tê mi³o�æ szanowaæ. Bo przecie¿ tego
najbardziej trzeba m³odym pokoleniom, nowym czasom. Kiedy
tutaj przyby³em, moi drodzy Bracia i Siostry, przywitali�cie mnie
nie tylko s³owami Waszego czcigodnego Pasterza, prepozyta
kolegiaty �redzkiej, ale przywitali�cie mnie g³osami Waszych
dzieci. I co by³o w tych g³osach Waszych dzieci? By³o wo³anie
o wiarê, nadziejê, mi³o�æ, pokój, Boga. O to wszystko, co pra-
gnie Ko�ció³ - Matka nasza daæ naszemu Narodowi i daæ ludz-
ko�ci ca³ej na progu nowych czasów.
Jest to wspania³e �wiadectwo przesz³o�ci, które tutaj do nas

przemawia, poprzez mury tej kolegiaty, poprzez jej zabytki. Jest
to wspania³e �wiadectwo przesz³o�ci. �wiadectwo 1000-lecia
dotoczy nas w tej chwili, niech uczestniczy w tej naszej wspól-
nej ofierze i modlitwie, któr¹ tu sprawujemy. Ale modlitwa i
ofiara nasza ca³a jest wychylona ku przysz³o�ci. Patrzymy w
stronê wzrostu tego historycznego drzewa i pragniemy tak, jak
to powiedzia³yWasze dzieci, a¿eby tre�ci¹ przysz³o�ci by³a wiara
- nie niewiara, by³a nadzieja- nie rozpacz, by³a mi³o�æ - nie
nienawi�æ, by³ pokój - nie wojna, by³ Bóg - nie pustka. Oto z
takimi my�lami i uczuciami Drodzy Bracia i Siostry pozwólcie,
¿e przyst¹piê teraz do o³tarza Bo¿ego, a¿eby w Waszym imie-
niu, niejako bior¹c z Waszych r¹k i z Waszych dusz, z³o¿yæ ofia-
rê Pana naszego i Odkupiciela naszego Jezusa Chrystusa, któ-
ra zawsze przemawia i zawsze jest twórcza i zawsze rodzi do-
bro, rodzi ³askê, rodzi cz³owieka coraz to nowych czasów. Amen.

organizm mo¿e rodziæ, tylko m³ody organizm mo¿e prze¿ywaæ
bóle rodzenia. Tak wiêc te s³owa dzisiejszej liturgii - te my�li dzi-
siejszej liturgii, jeszcze bardziej u�wiadamiaj¹ nam jak to wiel-
kie dziedzictwo przesz³o�ci - te g³êboko zapuszczone korzenie,
maj¹ pracowaæ i pracuj¹ na rzecz przysz³o�ci, na rzecz przysz³e-
go rozrostu, tego historycznego drzewa Ko�cio³a na historycz-
nym drzewie naszego Polskiego Narodu.
Moi Drodzy Bracia i Siostry! Oto my w³a�nie wszêdzie b³a-

gamy. Rocznice wielkie, rocznice milenijne nie tylko obchodzi-
my pod k¹tem wspominania przesz³o�ci, my obchodzimy pod
k¹tem przysz³o�ci, sprawdzamy korzenie i z tych korzeni g³ê-
bokich wnosimy o rozwoje, o przysz³o�ci. I wszêdzie b³agamy
Boga w Trójcy Przenaj�wiêtszej Jedynego, który jest pierwszym
Pocz¹tkiem, pierwszym �ród³em wszelkiego istnienia, wszel-
kiego dobra, wszelkiego ¿ycia, wszelkiej ³aski, a¿eby to 1000-
letnie drzewo naszego Narodu i 1000-letnie drzewo Ko�cio³a w
Narodzie Polskimwyda³o nowe soki ¿ywotne, chocia¿by za cenê
bólów rodzenia. ¯adna matka nie boi siê bólów rodzenia, bo
jest matk¹ i w tych bólach potwierdza siê jej macierzyñsko�æ,
potwierdza siê jej mi³o�æ. Ko�ció³, Matka nasza na Ziemi Pol-
skiej, te¿ siê nie boi tych bólów rodzenia na progu nowego ty-
si¹clecia. A wiemy jakie to s¹ bóle. Nie boi siê, bo jest matk¹,
bo w tych bólach potwierdza siê jej macierzyñsko, jej mi³o�æ. I
pragniemy rozmna¿aæ tê mi³o�æ i pragniemy pog³êbiaæ tê mi-
³o�æ Matki naszej - Ko�cio³a na Ziemi Polskiej. W zwi¹zku z
1000-leciem chrztu, w zwi¹zku z 1000-leciem biskupstwa w
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Na pami¹tkê Mszy �w. w �rodzie
w ramach tysi¹clecia biskupstwa
w Poznaniu.

Pami¹tkowy wpis
kardyna³a Karola Wojty³y

do kroniki Parafii Kolegiackiej z roku 1968:

+ Karol kardyna³ Wojty³a
metropolita Krakowski

Z serdecznymi ¿yczeniem
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego dla
Parafii.
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Ca³y �wiat pogr¹¿y³ siê 2. kwietnia
o godz. 21.37 w ogromnym bólu i ¿a³o-
bie po stracie ukochanego cz³owieka -
Ojca �wiêtego - Papie¿a Jana Paw³a II.
Tak¿e i w �rodzie biciem wszystkich
dzwonów wierni dowiedzieli siê o tej
smutnej wiadomo�ci. Jeszcze tego sa-
mego dnia �redzianie udali siê do
wszystkich ko�cio³ów by czuwaj¹c mo-
dliæ siê za zmar³ego. Inicjatywom i
modlitwom w intencji tego Wielkiego
Polaka nie by³o koñca. Mogli�my mo-
dliæ siê, czuwaæ, po�wiêcaæ nasz czas
Bogu. Zorganizowano apele na Starym
Rynku. Jednym z ich owoców by³ krzy¿

ze �wiec, który zaj¹³ prawie po³owê p³y-
ty rynku. Odprawiono wiele Mszy �w.
Najbardziej uroczysta by³a Eucharystia
w dniu pogrzebu w Kolegiacie o godz.

20, wtedy to �wi¹tynia wype³ni³a siê
lud�mi jak nigdy dot¹d - dos³ownie po
brzegi murów otaczaj¹cych plac wokó³
niej. Zgromadzi³a siê wielka rzesza
wiernych na czele z w³adzami miasta i
licznych organizacji oraz z pocztami
sztandarowymi, chórami i orkiestr¹
stra¿ack¹. Podczas tej modlitwy
uczczono pobyt Kardyna³a Wojty³y w
Kolegiacie poprzez z³o¿enie kwiatów
na tronie, na którym siedzia³ oraz od-
prawienie Eucharystii z tym kielichem,
z którego On sam w 1968 r. spo¿ywa³
Krew Pañsk¹. Po Mszy odby³o siê jed-
no z licznych czuwañ m³odych.Wyj¹t-

kowe z tego
wzglêdu, ¿e po
raz pierwszy pu-
blicznie pokaza-
no zdjêcia po-
twierdzaj¹ce po-
byt Wojty³y w
�rodzie oraz od-
czytano fragment
Jego przes³ania z
tego spotkania.
Wa¿nym wyda-
rzeniem by³ tak-
¿e marsz m³o-
dych, który zgro-
madzi³ t³umy lu-
dzi zbli¿one do

wielkopi¹tkowej drogi krzy¿owej.
Ka¿dy z nas musi jednak zastano-

wiæ siê, czy aby te inicjatywy by³y po-
parte wiar¹ i gorliw¹ modlitw¹, czy te¿

�Szuka³em was -
- teraz wy przyszli�cie do mnie�

unie�li�my siê tylko emocjami. Naucza-
nie papieskie jest ogromne, a zapisu
jego przes³ania nikt chyba nie jest w
stanie przeczytaæ za jednym podej-
�ciem. Sza³ spowodowany jego osob¹
mogli�my do�wiadczyæ chocia¿by w
sklepach, gdzie jak nigdy brakowa³o ga-
zet, obrazów, flag i tego, co by³o z nim
zwi¹zane. Pytanie jest jedno, co robili-
�my przez prawie 27 lat? Niektórych z
nas nie by³o jeszcze na �wiecie, wiêc
znaj¹ tylko jednego papie¿a, jest, wiêc
to dla nich czym� oczywistym, powsze-
dnim, a starsi, którzy pamiêtaj¹ inne
czasy doskonale zdawali sobie sprawê
z tego, co uczyni³ ten cz³owiek. Ludzie
podchodz¹ jednak do wielu rzeczy bar-
dzo emocjonalnie, ¿yj¹ chwil¹, tak by³o
te¿ i teraz. My jednak jako katolicy,
chrze�cijanie, a nade wszystko rodacy
Karola Wojty³y powinni�my byæ w³a-
�nie wtedy, gdy telewizja wróci do
nadawania normalnego programu, ga-
zety zaczn¹ g³osiæ znów ró¿ne informa-
cje, ¿ycie powróci do normy �wiadka-
mi Chrystusa i Jana Paw³a II w �wiecie
zlaicyzowanym, w którym nie ma miej-
sca na Boga i cz³owieka. Oby�my w tym
ogromnym zadaniu, jakie na nas spo-
czywa wytrwali tak, jak trwali�my przy
Ojcu �wiêtym bezpo�rednio przed i po
Jego �mierci.

Marcin Stanis³awski
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PrzedstawiamyPañstwu na ³amach
naszej gazety kilkawybranychwpisów
z ksiêgi kondolencyjnej

Ukochany Ojcze - Polakom da³e� wol-
no�æ, nas nauczy³e� jak ¿yæ, nam poka-
za³e� jak przezwyciê¿aæ cierpienie i jak
godnie umieraæ. Osobiste spotkanie z Tob
¹ wGnie�nie w 1997 roku pozostanie dla
nas niezapomnianym prze¿yciem.
Tak trudno siê z Tob¹ rozstawaæ, ale w
naszych sercach pozostaniesz na zawsze,
bo �przecie¿ nie ca³y umar³e�, to co w
Tobie niezniszczalne trwa.�

Starosta �redzki
Pawe³ £ukaszewski z ma³¿onk¹

�roda Wielkopolska, 05.04.2005

Sta³o siê 2 kwiecieñ 21.37

Na niewidzialnej krawêdzi
¯ycia i �mierci,
Balansuje papieska dusza.
Papie¿ kona,
Ju¿ prawie siê nie rusza...
Ojcze �wiêty, nie odchod�,
Nie zostawiaj nas samych!
Nie chcemy byæ, bez Ciebie,
Sierotami!
B³agamy: Zostañ z nami!
Przez te wszystkie lata,
By³e� dla mnie
Wa¿niejszy ni¿ Ojciec, ni¿ tata.
Niebiañskie wrota
Na o�cie¿ ju¿ s¹ otwarte.
Czeka na Ciebie:
Us³ana gwiazdami ³¹ka
I wygodny fotel, z oparciem
Papie¿ umar³, nie ¿yje...
�wiat siê wokó³ krêci...
Ojcze �wiêty!
Nigdy nie wyma¿emy
Ciebie z naszej pamiêci!
/Ale moje oko smêci.../

Jolanta Kaczor

Ojcze �wiêty!!!
Brak s³ów, by wyraziæ ogromny ¿al, ota-
czaj¹c¹ pustkê i jednocze�nie rado�æ, ¿e
Jeste� z Bogiem w Niebie.
Czuwaj nadal nad nami.

Danuta

¯y³e� i umiera³e� na wzór Chrystusa. Te-
raz jako anio³ wNiebie czuwasz nad nami.
Amy obiecujemyCi - nigdy nie zapomnieæ
o Tobie w naszych modlitwach.
Dziêkujê Joanna Krzysztofiak

By³e� dla nas jak Ojciec
Kochali�my Siê jak Ojca
¯egnamy Ciê jak Ojca
Pogr¹¿eni w bólu i smutku

�To co Ciê spotka³o
Nas nie minie
Ty jeste� ju¿ w domu
A my dopiero w go�cinie.�

M. Stelmaszyñski

Dziêki Ci Ojcze �wiêty za to, ¿e pozosta-
wi³e� �wiat odrobinê lepszym, ni¿ go za-
sta³e�. ~Non omnis moriar~

Micha³ Nowak

Kochany Ojcze �wiêty! By³o mi bardzo
przykro, gdy dowiedzia³em siê o Twojej
�mierci. Ty mnie kocha³e�, a ja Ciebie

�Kocham� - to tak ³atwo powiedzieæ.
Sze�æ liter, proste s³owo
Lecz pokazaæ, co znaczy ono
Nie jest tak ³atwo, zwyczajnie i prosto
TY, ¿e NAS kochasz NAM pokaza³e�
Czynem i s³owem i wiary �wiadectwem
Twoje nauki SA naszym dziedzictwem
I swoje serce nam - ludziom odda³e�
KOCHAMY CIÊ
05.04.2005 Kasia, Marta, Daria,

Marta, Kasia, Aneta

Pamiêtacie jakie Ojciec �wiêty
Jan Pawe³ II mia³ du¿e rêce -
Chcia³ nimi obj¹æ nas wszystkich.
On mia³ serce Polaka -
Chcia³ pomie�ciæ w nim ten �wiat,
który zamar³ niewiar¹ i brakiem mi³o�ci.
A kto teraz nas przytuli do siebie
i ogrzeje swymwielkim, ciep³ym sercem...

Jagoda, Marcin i Hania

Ksiêga kondolencyjna z Parafii p.w. WNMP

Odszed³ Wielki Polak, ukochany Rodak,
Papie¿ pokoju, pojednania, braterstwa.
Modlimy siê za Niego o wieczny spoczy-
nek i o to, by Jego s³owo trwa³o w nas
wszystkich.

Dominik z rodzin¹

Odszed³ od nas kto� wyj¹tkowy, kto�, kto
swoim ¿yciem pozwoli³ zrozumieæ nam
sens s³owa mi³o�æ.
Ojcze, to Ty by³e� dla nas od najm³od-
szych lat drogowskazem...
prowadzi³e�, uczy³e�, kocha³e�. Od za-
wsze by³e� przy nas
Ojcze �wiêty na zawsze pozostaniesz w
naszych sercach.
DZIÊKUJEMY CI TATO!
Klasa 5 Zespo³u Szkó³ Zawodowych

im. Hipolita Cegielskiego
w �rodzie Wlkp.

kocha³em. Wiem, ¿e Ty jeste� w�ród nas i
¿e czuwasz nad nami. Nie wiem jak teraz
na �wiecie bêdzie siê dzia³o, ale wiem, ¿e
bêdê siê za Ciebie modli³.

B³a¿ej

Janie Pawle II - z pokolenia �Kolum-
bów� by³e� i jeste� dla mnie tym, który
odkry³ dla mnie nowe oblicze wiary

Hanna Syk

Ojcze �wiêty - Tobie jako Wielkiemu Po-
lakowi: patriocie i ostatniemu romanty-
kowi sk³adam ho³d i pytam siê: dlaczego
moje oczy otworzy³y siê, gdy Ty zamkn¹-
³e� swoje?
Z wyrazami szacunku i bólu

Wanda




