
KARDYNAŁ KAROL WOJTYŁA
Szkic b iograficzny

Papież Paweł VI m ianował w 1967 r. — 27 nowych kardynałów. 
Wśród nich Arcybiskup-m etropolita krakow ski Ks. Karol W ojtyła 
został zaliczony w poczet świętego kolegium kardynalskiego. Tym 
samym liczba purpuratów  w diecezji krakowskiej wzrosła do dzie
sięciu *.

Zdawać by się mogło, że biografia tego młodego, bo zaledwie 
47-letniego kardynała jest bardzo prosta. Tymczasem śledząc bacz
nym okiem jego życie, analiza ukazuje nam  wiele interesujących 
etapów drogi, jaką wiodła to dziecko Ziemi Krakowskiej na stolicę 
św. Stanisław a biskupa i męczennika.

Karol W ojtyła urodził się 18 m aja 1920 roku w Wadowicach 
z rodziców Karola i Emilii z Kaczorowskich. L ata dziecięce i mło
dzieńcze spędził w domu rodzinnym . W Wadowicach uczęszczał do 
szkoły powszechnej (1927—1931), a następnie do Państw . G im na
zjum im. M arcina W adowity (1931—1938). W r. 1929 K arol u tracił 
m atkę, a cały ciężar wychowania synów spadł na ojca, który jako 
wojskowy przygotowywał ich do trudów  życiowych. Po otrzym aniu 
świadectwa dojrzałości (1938) podążył Karol W ojtyła za przykładem  
tylu innych w ybitnych wadowiczan na Uniw ersytet Jagielloński. 
Tam też w roku ak. 1938/39 został im atrykulow any na Wydziale 
Filozoficznym. Studiował polonistykę zapewne z zamiłowania. Do 
dziś bowiem pozostał w ierny zamiłowaniom literackim , choć stu 
diów polonistycznych po wojnie nie kontynuował.

W ybuch drugiej wojny światowej zastał go w Krakowie. Odtąd 
też z wyroków Opatrzności Bożej życie młodego W ojtyły związało 
się trw ale z daw ną stolicą Piastów  i Jagiellonów. Podobnie, jak 
wielu jego rówieśników m usiał zrezygnować na razie z oficjalnego 
kształcenia się i zająć się pracą rąk  i oczywiście podporządkować 
się b ru talnej polityce okupanta, stosowanej wobec ludności polskiej.

W latach 1940—1944 był W ojtyła robotnikiem  w  kam ienioło
mach na Zakrzówku i w Zakładach Chemicznych „Solvay” w Borku

1 Kardynałami na stolicy krakowskiej byli: Zbigniew Oleśnicki, Fry
deryk Jagiellończyk, Jerzy Radziwiłł, Bernard Maciejowski, Jan Olbracht 
Waza, Jan Lipski, Albin Dunajewski, Jan Puzyna, Adam Stefan Sapieha.



Fałęckim. Czasy te w racają we w spom nieniach późniejszego h ie
rarchy, gdy pisze:

Słuchaj, kiedy stuk młotów miarowy i tak bardzo swój 
przenoszę wewnątrz ludzi, by zbadać siłę uderzeń — 
słuchaj, prąd elektryczny kamienistą rozcina rzekę — 
a we mnie narasta dzień po dniu,
że cała wielkość tej pracy znajduje się wewnątrz człowieka.

Twarda, pęknięta dłoń inaczej młotem wzbiera, 
inaczej się rozwiązuje w  kamieniu ludzka myśl — 
kiedy energie ludzkie oddzielisz od sił kamienia
i przetniesz w  waściwym  miejscu — tętnicą pełną k rw i"

Obok tego jednak życie K arola W ojtyły płynęło innym , rzec by 
można ukrytym  nurtem . Tak się szczęśliwie złożyło, że u przyszłego 
purpurata  w K rakow ie na Dębnikach przy ul. Tynieckiej 10 za
mieszkał w  charakterze sublokatora Mieczysław Kotlarczyk, także 
wadowiczanin, znany przed wojną z swej działalności teatralnej 
na terenie gim nazjum  wadowickiego. Nie gdzieindziej, jak  w miesz
kaniu K arola W ojtyły zrodził się konspiracyjny T eatr Rapsodyczny, 
zorganizowany przez Kotlarczyka. W nielicznym gronie patriotów  
młodzi artyści, wśród nich i W ojtyła, recytowali poetów polskich, 
osładzając ciemną noc okupacji.

Bolesne przeżycie osobiste, związane ze śmiercią ojca (1941), 
ciężkie w arunki m aterialne, przygnębiająca atm osfera h itlerow 
skiej okupacji, wszystko to wywarło wpływ  na wrażliwą duszę 
W ojtyły.

Innym  jasnym  prom ieniem  okupacji były zebrania i spotkania 
młodzieży w w ieku la t od 14 do 25 przy kościele salezjanów na 
Dębnikach. Tu zetknął się W ojtyła z Janem  Tyranowskim, k raw 
cem z zawodu, mężczyzną wówczas 40-letnim. Snać wpływ m usiał 
być silny, jeśli ks. W ojtyła jako kapłan poświęcił mu w  „Tygodniku 
Powszechnym” dłuższe, bardzo serdeczne w spom nienie3. „[...] Był 
to — pisze au tor — apostoł Bożej wielkości, Bożej piękności, Bożej 
transcendencji. Tego nauczył się [Tyranowski] od swego głównego 
przewodnika: był nim  św. Jan  od K rzyża”. Z głębokiego życia w e
wnętrznego „w ynikała cała autentyczność apostolskiej działalności 
Jana. Chodziło mu o osiągnięcie jakościowe, nie ilościowe” . T yra
nowski w yw ierał ogromny wpływ na młodych, apostołował słowem, 
a bardziej jeszcze własnym przykładem , a jego świętość u jaw niła 
się w długiej i przykrej chorobie. A może właśnie Tyranowskiem u 
zawdzięcza K arol W ojtyła głębsze zainteresow anie się postacią św. 
Jan a  od Krzyża?

2 A n d r z e j  J a w i e ń  (K. W o j t y ł a ) ,  Kamieniołom. „Znak” R. 9: 
1957 nr 41 s. 559.

3 Ks. K. W o j t y ł a ,  Apostoł. „Tygodnik Powszechny” R. 5: 1949
nr 35 s. 8—9.

I wówczas — wśród niepokojów i tragicznych dni okupacji zro
dził się zam iar poświęcenia się służbie Bożej w kapłaństwie.

W r. 1942 wstąpił W ojtyła do M etropolitalnego Sem inarium  Du
chownego w Krakowie, k tóre funkcjonow ało z punk tu  widzenia 
władz okupacyjnych nielegalnie. Przyjmowało bowiem nowych 
alum nów w brew  zakazowi. W latach 1942—4 studiował W ojtyła 
filozofię na tajnym  Wydziale Teologicznym U. J. Pam iętna łapanka, 
zorganizowana przez gestapo w sierpniu 1944 r. w związku z w y
buchem powstania warszawskiego pozbawiła kleryka W ojtyłę swo
body ruchów. Wraz z grupą kolegów przebyw ał do 18 stycznia 
1945 r., tj. do chwili wyzwolenia K rakow a spod okupacji h itlerow 
skiej w pałacu m etropolitalnym  przy ul. Franciszkańskiej. Sprawcą 
„uw ięzienia” W ojtyły i jego kolegów był arcybiskup Adam Stefan 
Sapieha. On to w trosce o bezpieczeństwo i życie alum nów posta
nowił ukryć ich w swej rezydencji. Te środki ostrożności były 
w pełni uzasadnione także i w  wypadku W ojtyły, gdyż był on po
szukiwany przez władze niemieckie.

Po zakończeniu w ojny W ojtyła kontynuow ał już oficjalnie s tu 
dia teologiczne. Uwieńczeniem ich były święcenia kapłańskie, które 
otrzym ał w uroczystość W szystkich Świętych 1946 r. z rąk  księcia 
m etropolity Adama Stefana Sapiehy. Mszę św. prym icyjną odpra
wił w  dniu Zadusznym w krypcie św. Leonarda w katedrze na 
Wawelu.

Zaraz po święceniach w yjechał Ks. W ojtyła na dalsze studia do 
Rzymu. Zamieszkał tam  w Collegio Belga, gdzie zaw arł liczne zna
jomości i przyjaźnie z ludźmi, piastującym i dziś odpowiedzialne 
urzędy w Kościele. Na w ykłady uczęszczał w instytucie dom inikań
skim Angelicum, gdzie w ciągu dwóch lat (1946—1948) pogłębiał 
swe studia i po biennium  ad lauream  przedstawił u G arrigou-La- 
grange’a pracę pt.: Quaestio de fide apud S. Joannem a Cruce. 
Zdawał również Ks. W ojtyła przepisane do doktoratu  egzaminy,

W okresie letnim  1947 r. wyjechał Ks. W ojtyła do F rancji, Belgii 
i Holandii, interesow ały go spraw y duszpasterskie Polonii zagra
nicznej, a bardziej jeszcze młodzieżowy ruch robotniczy JOC (Jeu- 
nesse O uvriere Chretienne).

Po powrocie do k ra ju  w r. 1948 kard. Sapieha wysłał Ks. K arolą 
W ojtyłę w charakterze w ikariusza do parafii Niegowić k. Bochni. 
Mile do dziś wspomina K ard. W ojtyła pobyt w tej parafii, w której 
staw iał pierwsze kredki w pracy duszpasterskiej pod kierunkiem  
gorliwego proboszcza śp. ks. p ra ła ta  Kazimierza Buzały.

Ponieważ w Rzymie nie dopełnił Ks. W ojtyła wszystkich prze
pisanych przez uczelnię formalności, przedłożył swą pracę rzymską 
i uzupełnił ją  na W ydziale Teologicznym U. J. pod kierunkiem  
księży profesorów I. Różyckiego i Wł. Wichra. D oktorat teologii 
na wspom nianym  uniw ersytecie uzyskał Ks. W ojtyła w r. 1948.



Owocem gruntow nych studiów nad św. Janem  ód Krzyża były ta 
kie prace, jak: Zagadnienie wiary w  dziełach św. Jana od Krzyża  
(Aten. kapł. R. 42: 1950 t. 52 s. 24—42, 103—114), Quaestio de jide 
apud S. Joannem a Cruce (Collect. theol. R. 21: 1950 s. 418—468) 
i O humanizmie św. Jana od Krzyża  (Znak R. 6: 1951 n r 27 s. 6—20).

Odwołany po roku pracy z parafii Niegowić otrzym ał Ks. Woj
ty ła nom inację na w ikariusza parafii św. F loriana w Krakowie. 
W ciągu dwóch la t działalności (1949—1951) u jaw nił swój ta len t 
duszpasterski i organizatorski. Młody kapłan  pracował gorliwie 
nie tylko w  własnej parafii, ale działalność przekraczała jej ramy, 
zwłaszcza wśród młodzieży, na ambonie i w  konfesjonale wielu 
kościołów krakowskich. Arcybiskup koadiutor ks. Eugeniusz Baziak, 
widząc u Ks. W ojtyły zamiJowanie do nauki i jego szerokie zain te
resowanie, udzielił mu 2-letniego urlopu dla przygotow ania habili
tacji z zakresu teologii m oralnej i etyki społecznej (1951—1953). 
Jesienią 1953 r. habilitow ał się Ks. W ojtyła na Wydziale Teologicz
nym U. J. u ks. prof. Wł. W ichra na podstawie rozprawy: Ocena 
możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach sy
stemu Maxa Schelera, k tóra ukazała się w d ruku  w r. 1959. Recen
zentam i pracy byli obok ks. W ichra — ks. A. Usowicz i St. Swieżaw- 
ski, a solidną metodę naukow ą zawdzięcza Ks. W ojtyła głównie ks.
I. Różyckiemu.

Od r. 1953 był Ks. W ojtyła profesorem  teologii m oralnej i etyki 
społecznej w M etropolitalnym  Sem inarium  Duchownym w K rako
wie, a w r. ak. 1953/54 prowadził zlecone w ykłady etyki społecznej 
na Wydziale Teologicznym U. J. W r. 1954 objął Ks. W ojtyła w y
kłady na Katolickim  Uniwersytecie Lubelskim  na Wydziale Filo
zoficznym. L ata 1953—1958 są okresem wzmożonej działalności n au 
kowej młodego profesora. Ks. W ojtyła d ruku je  liczne rozprawy 
i artykuły  z zakresu etyki i teologii m oralnej w „Polonia Sacra”, 
„Rocznikach Filozoficznych K. U. L.”, „Ateneum K apłańskim ”, 
„Znaku” i innych czasopismach. W r. 1959 otrzym ał godność człon
ka czynnego W ydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego 
K. U. L 4.

Ks. arcybiskup Eugeniusz Baziak powołał Ks. Prof. W ojtyłę na 
stanowisko biskupa sufragana. Nominację Stolicy Apostolskiej na 
biskupa ty tu larnego Ombi otrzym ał d. 4 lipca 1958 r . 5, a konsekro
wał go w katedrze na W awelu 28 września 1958 r. ks. arcybiskup

4 Sprawozdanie Tow. Nauk. K. V. L. 1960 s. 2C3.
6 Die 4 Julii. Titulari episcopali Ecclesiae Ombitanae R. P. Carolum 

Wojtyła, archidioecesis Cracoviensis, in Universitate catholica Lublinensi 
theologiae moralis professorem, quem deputavit Auxiliarem Exc. P. D. 
Ęugenii Baziak, Archiepiscopi Leopoliensis Latincrum atąue Administra- 
toris Apostolici Cracoviensis. Acta Apostolicae Sedis (AAS) R. 50: 1958 
s. 626, 991. Zob. również „Tygodnik Powszechny” R. 12: 1958 nr 33 s. 7, 
gdzie podano krótki życiorys nominata z fotogr., oraz nr 41 s. 1 i 2.

Eugeniusz Baziak. W spółkonsekratoram i byli ks. bp Franciszek Jop 
z Opola i ks. bp Bolesław Kom inek z Wrocławia. Rodzinne miasto 

»złożyło w darze nowokonsekrowanem u biskupowi krzyż biskupi 
i pastorał, a opactwo tynieckie m itrę 6. Po konsekracji wszedł Bp 
W ojtyła do kapituły i objął urząd w ikariusza generalnego archidie
cezji krakowskiej. W r. 1960 został m ianowany scholastykiem kapi
tuły m etropo lita lnej7.

•Po śmierci ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka (zm. 15 VI 1962), 
Ks. Bp W ojtyła został w ybrany w ikariuszem  kapitulnym  (16 VI 
1962). Odtąd spoczęły na barkach 42-letniego biskupa losy prastarej 
diecezji k rakow sk iej8.

Bp W ojtyła miał to szczęście uczestniczyć we wszystkich sesjach 
V aticanum  II. Jego w kład w dzieło Soboru było znaczne. Żegnając 
się z w iernym i w katedrze na W awelu, odjeżdżający Ks. Biskup 
m. in. powiedział:

„Wszyscy w  tej chwili czujemy jakieś wzruszenie. Trudno wejść 
do każdego serca... To wzruszenie tutaj, w  katedrze wawelskiej, 
przy grobie świętego Stanisława Eiskupa Męczennika, jest cząstką 
jakiegoś wielkiego, uniwersalnego wzruszenia, które w  tych dniach 
i w  tym roku przeżywa cały Kościół.

Bo jeśli kiedyś nam się wydawało, że Sobór jest tylko faktem  
historycznym, prawie że administracyjnym, doktrynalnym, to teraz, 
przeżywając Sobór, przekonujemy się, że to wszystko jeszcze nie to. 
Teraz w  drugiej połowie XX wieku przeżywając Sobór przekonujemy 
się doświadczalnie, że to jest naprawdę w ielkie wzruszenie, wielkie 
poruszenie umysłów i serc całego Kościoła [...]

I dlatego wszyscy czujemy, ludzkość cała czuje, że poprzez ten 
Sobór idzie, ma iść Boży prąd, prąd Ducha Świętego, Ducha Mądrości, 
a nade wszystko — Miłości [...] Manifestacja tego Ducha Miłości jest 
właśnie tak wielką nadzieją współczesnego człowieka, człowieka, 
który coraz bardziej skazuje się na walkę, tak się wydawać może, 
na walkę wyniszczającą człowieka, która coraz bardziej pozbawiona 
jest miłości. To są nasze intencje” B.

A potem  pisze Bp W ojtyła z Soboru:

„Biskupów z Polski jest siedemnastu. Co reprezentujemy w  tej 
chwili, temu najlepiej dał wyraz Ojciec św. Jan XXIII w  swoim  
przemówieniu, które wygłosił do nas nazajutrz po przybyciu do 
Rzymu [...], zawierają te [jego słowa], jakieś szczególne świadectwo 
naszego wkładu w  dzieje ludzkości i Kościoła [...] Ten wkład Polski 
w  dzieje Kościoła, który przewija się już poprzez tyle soborów, na 
tym Soborze nabrał szczególnej mocy wobec jakże głębokiego zaan
gażowania w  formie czuwania soborowego tylu milionów katolików  
w naszej Ojczyźnie” 10,

8 „Notificationes” 1958 s. 399—400.
7 „Notificationes” 1960 s. 107.
s „Notificationes” 1962 s. 185—187 (Wymiana telegramów Bpa Woj 

tyły i kard. Cicognani).
9 „Notificationes” 1962 s. 357.
10 „Notificationes” 1962 s. 363.



Dość liczne były przem ówienia Ks. Bpa W ojtyły w  Radio W a
tykańskim . D. 24 listopada 1962 r. w ikariusz kapitu lny krakowski 
mówił o atmosferze panującej na Soborze:

[...] zanim_ jeszcze rozpoczną się codzienne obrady — widzimy ich 
(tj. biskupów) całymi grupami klęczących bądź przy konfesji św. P io
tra, bądź  ̂ też w innych, punktach bazyliki. Szczególnie uczęszczana 
jest kaplica ś_w. Józefa — także i ołtarz, pod którym spoczywa ciało 
świętego papieża Piusa X  — jest to pierwszy papież naszego stu
lecia” .

Łatwo chyba odgadnąć, kto kry je się pod pseudonimem A ndrzeja 
Jaw ienia (albo A. J.), gdy pisze wiersze O Kościele w łaśnie w Rzy
mie jesienią 1962 r., albo O narodzinach wyznawców,  zawierające 
„myśli biskupa udzielającego sakram entu  bierzm owania w pew nej 
podgórskiej wsi” l2.

W czasie trw an ia II sesji soborowej wypowiedzi Bpa W ojtyły 
były w ysłuchane w auli soborowej z dużym zainteresowaniem  
(21 X 1963), zwłaszcza gdy chodziło o schemat dotyczący ludu Bo
żego. W konferencji w Radio W atykańskim  w dniu 25 listopada
1963 r. Ks. Bp W ojtyia przedstawił to samo zagadnienie w myśl
II Soboru W atykańskiego, przem awiając do słuchaczy językiem dzi
siejszym. Oto charakterystyczny w ątek z tej konferencji:

[...] Jest w  organizacji ludu Bożego głęboko ukryte prawo walki
0 człowieka, o jego wartość naturalną i nadprzyrodzoną. Walki aż 
do przelania krwi, jak to uczynił sam Chrystus. Świat jest widownią 
tej walki [...] Przyzwyczailiśmy się bowiem w  naszym języku po
sługiwać się słowem: świeccy. Świeccy, to znaczy: związani ze św ia
tem, z tymi wartościami, które się otwierają przed człowiekiem  
w świecie z jego immanentną celowością, z której wyrastają dla 
człowieka różnorodne zadania. Zadania te mają na celu rozwój świata
1 rozwój człowieka w świecie [...] Rola laikatu w Kościele ma swoją 
własną specyfikę. Na miarę współczesności, na miarę ludzkich moż
liwości. I powiedziałbym także: na miarę ludzkiej słabości” 13.

Nie było zbytnio niespodzianką dla mieszkańców K rakowa no
m inacja Bpa K arola W ojtyły na arcybiskupa-m etropolity archidie
cezji krakow skiej. „Vox populi” od szeregu miesięcy podaw ał z ust

11 „Notificationes” 1963 s. 23.
12 A. J. [ A n d r z e j  J a w i e ń  - K.  W o j t y ł  a], Kościół (fragmenty). 

„Znak” R. 15: 1963 nr 113 s. 1376—1382. Jakże charakterystyczny i sobo
rowy jest np. wiersz Bpa Wojtyły pt. „Murzyn” (tamże, s. 1377):
To właśnie ty, Drogi Mój Bracie, czuję w  tobie olbrzymi ląd, 
w którym rzeki urywają się nagle... a słońce wypala organizm jak rudę

[hutniczy piec
— czuję w  tobie podobną myśl:
jeśli myśl nie biegnie podobnie, to przecież tą samą wagę oddziela prawdę

[i błąd.
Jest tedy radość ważenia na jednej wadze tych myśli,
które inaczej błyskają w  twoich oczach i w  moich, choć tę samą

[zawierają treść.
13 „Notificationes” 1964 s. 29.

do ust nazwisko przyszłego arcypasterza krakowskiego. D. 30 grud
nia 1963 r. papież Paw eł VI m ianował Bpa W ojtyłę m etropolitą. 
Nominację ogłoszono w Polsce 13 stycznia 1964 r. Ingres do ka
tedry  na W awelu odbył nowom ianowany m etropolita d. 8 m arca 
1964 r . 14.

Przypadł on w niedzielę Laetare, bo dla K rakowa i całej archi
diecezji był to istotny powód do radości, że po 13 latach osierocenia 
otrzym ała ordynariusza 15.

W związku z ingresem  pragnę zwrócić uwagę na dwa momenty: 
przemówienie ks. infułata Bogdana Niemczewskiego i Ks. M etro
polity. Pierwszy przem awiając w im ieniu kapituły, w yraził radość 
z nom inacji nowego arcybiskupa oraz podał tra fną  charakterystykę 
arcypasterza.

„Cieszymy się Tobą — m ówił ks. Niemczewski. Mógłby ktoś może 
powiedzieć, że dlatego się tak cieszymy, ponieważ wiem y, jakie są 
Twoje wielkie zdolności, jaka jest wybitna Twoja wspaniała inteli
gencja, jaka głęboka jest Twoja nauka. A l e  d o  s e r c  n a s z y c h  
p r z e m a w i a  r a c z e j  t a  w i e l k a  T w o j a  d o b r o ć ,  n i e 
z m i e r n a  a t a k a  p r o s t a ,  t a k a  b e z p o ś r e d n i a ,  k t ó r a  
o t w i e r a  s e r c a  w s z y s t k i c h  i t e  s e r c a  z d o b y w a  n a  
w ł a s n o ś ć  (podkr. moje).

Dlatego też cieszymy się i serca nasze Tobie, Ukochany nasz 
Arcypasterzu, ofiarujemy. Cieszy nas także i ta T w o j a  g ł ę b o k a, 
ż a r l i w a  p o b o ż n o ś ć .  C i e s z y  n a s  T w o j e  t a k i e  g ł ę 
b o k i e  z j e d n o c z e n i e  z P a n e m  B o g i e m :  d u c h  m o 
d l i t w y ,  k t ó r y m  s i ę  o d z n a c z a s z ,  i T w o j a  g o r l i 
w o ś ć  d u s z p a s t e r s k a ” (podkr. m oje)16.

Odpowiedź Ks. Abpa W ojtyły nacechowana była uczuciem po
kory i wdzięczności. Pokory wobec wielkości historycznych: św. S ta
nisława, bł. Kadłubka, królowej Jadwigi. W przede dniu  ingresu 
odbył pielgrzymkę do relikw ii bł. W incentego K adłubka w Jędrze
jowie. Wdzięcznie wspomina kard. Adama Stefana Sapiehę. Pod
kreślił w  przemówieniu; że on „włożył na m nie ręce i wyświęcił na 
kapłana: zrodził mnie dla kapłaństw a”. Po Sapieże k ieruje M etro
polita uczucie wdzięczności dla abpa Eugeniusza Baziaka. „I on 
znowu — mówił — włożył na m nie ręce i wyświęcił m nie na b i
skupa w dniu  28 września 1958 roku. Byłem z nim związany przez 
biskupstwo, przez to szczególne braterstw o, które łączy biskupów 
w jedność ich powołania” .

Odtąd skarbem  Abpa W ojtyły jest archidiecezja krakowska. Nie 
zakreślił sobie żadnego program u. W zakres bowiem działalności

14 AAS R. 56: 1964 s. 213, 861. Dokumenty dotyczące nominacji i in
gresu drukowały „Notificationes” 1964 s. 77—81.

15 Ks. arcybiskup Eugeniusz Baziak był tylko administratorem apo
stolskim archidiecezji krakowskiej.

“  „Notificationes” 1964 s. 81



wchodzą „sprawy odwieczne, spraw y Boże, nie trzeba tworzyć no
wych program ów; trzeba w nowy sposób, z nową gorliwością 
i z nową gotowością wejść w ten  program ... i wypełnić go w m iarę 
naszych czasów” 17.

W czerwcu 1967 r. prasa nasza podała wiadomość, że papież 
Paweł VI zwiększy liczbę kardynałów  do 120 i że na konsystorzu 
w dniu 29 czerwca br. zam ianuje 27 nowych kardynałów , wśród 
nich Abpa K arola W ojtyłę l8. W dziejach Kościoła polskiego m ie
waliśmy dwóch kardynałów , a od czasów bpa A lbina D unajew skie
go każdorazowy rządca diecezji krakowskiej otrzym ał godność k a r
dynalską. Fakt nom inacji drugiego kardynała ma swoje doniosłe 
znaczenie dla całego Kościoła w Polsce. W dniu 9 lipca br. po 
uprzednim  otrzym aniu w Rzymie kapelusza kardynalskiego p u rpu
ra t odbył ingres do katedry  na W awelu 19.

Nie czas jeszcze na omawianie syntezy działalności Kard. W oj
tyły. Bez przesady jednak należy stwierdzić, że już dotychczasowe 
rządy biskupie pozostawiają trw ały  ślad w dziedzinie duszpaster
skiej i naukowej. Mimo częstych wyjazdów, prac soborowych, 
spotkań z kapłanam i, szerokiej działalności duszpasterskiej Kard. 
W ojtyła nie wypuszcza pióra z ręki, jak  to widać z załączonej niżej 
bibliografii.

W naszych studiach, poświęconych dziejom Kościoła i ku ltu ry  
katolickiej w Polsce, pragniem y zwrócić uwagę na kilka faktów, 
świadczących o zainteresow aniach Ks. Kard. W ojtyły na tym  od
cinku. A rcypasterz krakowski, aczkolwiek nie jest historykiem , 
docenia w całej pełni znaczenie badań w tej dziedzinie.

Ks. arcybiskup Eugeniusz Baziak postanowił na prośbę kilku 
historyków Kościoła dokonać otw arcia i ekspertyzy relikw ii głowy 
św. S tanisław a biskupa i męczennika. Śmierć jednak przeszkodziła 
realizacji planu. Dokonał tego Ks. Bp Karol W ojtyła jako w i
kariusz kapitulny. Badania przeprowadzone przez lekarzy: prof. 
Jana O lbrychta i dra M ariana K usiaka m ają doniosłe znaczenie 
dla dalszych badań nad św. Stanisławem , zwłaszcza jego męczeń
stwem 20.

Po nom inacji na arcybiskupa krakowskiego zwrócił Ks. W ojtyła 
od razu baczną uwagę na braki w dziedzinie historiografii diecezji 
krakowskiej. Tego rodzaju akcja tym  bardziej zasługiwała na pod
kreślenie ze względu na zbliżające się tysiąclecie chrztu Polski.

17 „Notificationes” 1964 s. 86.
18 „Osservatore Romano” 29 V 1967; „Tygodnik Powszechny” R. 21: 

1967 nr 23 s. 1.
19 „Notificationes” 1967 nr 7—8 zamieszczają wiadomości o nominacji

i ingresie z okolicznościowymi przemówieniami. Zob. też ks. B. F i l i 
p i a k ,  List z  Rzymu,  „Przewodnik Katolicki” z d. 30 VII 1967 nr 31.

2,) Protokół badania relikwiarza z czaszką św. Stanisława Szczepa- 
nowskiego- „Notificationes” 1965 s. 196—203.

W dniach 15—16 II i 25—26 II 1966 r. zorganizował Ks. M etro
polita sympozjon w swej rezydencji przy ul. Franciszkańskiej. 
Zaprosił licznych historyków z całej Polski, ze wszystkich ośrod
ków naukowych. Zjechali do K rakowa przedstawiciele nauki pol
skiej, świeccy i duchowni, którzy wygłaszali re fera ty  i zabierali 
głos w dyskusji. Problem atyka dotyczyła oczywiście dziejów n a j
szerzej pojętych d. diecezji krakow skiej, największej w Polsce. 
Pierwsze dw*a dni były poświęcone średniowieczu, a następne dzie
jom nowożytnym. R eferaty i dyskusje przyniosły wiele nowego. Oby 
tylko doszło do opracowania syntezy historii [archidiecezji k ra 
kowskiej. Ks. Arcybiskup W ojtyła wniósł jako gospodarz sympo- 
zjonu dzięki swej prostocie i bezpośredniości miły i swojski nastrój, 
co szczególnie podobało się uczonym świeckim.

Punktem  szczytowym były niew ątpliw ie uroczystości m ilenijne 
w Krakow ie (7—8 V 1966). I chyba nie będzie przesady, jeśli pod
kreślim y, że wypadły może najlepiej w  skali ogólnopolskiej. Sesja 
p lenarna episkopatu Polski w  katedrze na Wawelu (7 V) miała 
szczególny urok, gdy senat duchow ny z Prym asem  Polski Ks. Kard. 
Wyszyńskim zasiadał w stallach królew skiej katedry. Wygłoszono 
w czasie sesji przedpołudniowej pięć referatów : o w kładzie diecezji 
krakowskiej w rozwój ku ltu ry  narodu polskiego (A. Vetulani),
o powiązaniach K rakowa z Śląskiem w XIX i XX w ieku (abp B. Ko
minek), o roli Kościoła krakowskiego w okresie rozbicia dzielnico
wego (M. Plezia), o działalności dobroczynnej Kościoła krakow 
skiego na przestrzeni wieków (A. Schletz) i o roli kard. Adama Ste
fana Sapiehy w okresie okupacji (abp K. Wojtyła). Popołudniowa 
sesja w kościele dom inikanów poświęcona była problem atyce za
konnej z referatem  J. Kłoczowskiego 21.

Historyczno-kościelnym celom służył sympozjon, k tóry  odbył się 
w Instytucie Teologicznym Księży M isjonarzy w K rakow ie na S tra- 
domiu z okazji wrydania 25-ciu tomów „Naszej Przeszłości” (1—2 IV 
1967). Ks. K ardynał W ojtyła b ra ł w nim  czynny udział i dw ukrot
nie przemawiał.

Znacznie posunęły się w ostatnich latach sprawy beatyfikacyjne 
w archidiecezji dzięki czynnem u zaangażowaniu się Ks. Kardynała. 
Ruszyła z miejsca spraw a beatyfikacji s. Faustyny Kowalskiej. 
A rcypasterz w czasie bytności w  Rzymie w r. 1965 odwiedził Kon
gregację św. Oficjum, korygując błędy w włoskim tłumaczeniu 
„Dziennika” s. Faustyny, co przyczyniło się do rozwiązania spraw 
spornych22. Dodajmy, że odbywa się obecnie w K rakow ie proces

21 Millennium w Krakowie omówiły „Notificationes” 1966 nr 5—6. 
Tam również ukazały się referaty wygłoszone w d. 7 V t. r. w  katedrze 
na Wawelu. W tym numerze ukazały się również dwa artykuły ks. 
B. Przybyszewskiego o Prandocie i ks. Blaszyńskim.

22 St. W i e r z b i c  a, Służebnica Boża s. Faustyna Kowalska. „Homo 
D ei” R. 36: 1967 s. 118.



apostolski B rata A lberta, ukończono proces inform acyjny o. Smo- 
likowskiego C. R., oraz B rata Alojzego Kosiby. Wyliczamy najw aż
niejsze. Jedną z w ielu trosk O rdynariusza krakowskiego jest sprawa 
beatyfikacji królowej Jadwigi. Historycy przygotow ują krytyczny 
żywot, o co również zabiega Ks. Kard. W ojtyła.

Wyliczyliśmy przykładowo tylko niektóre fragm enty z działal
ności Ks. M etropolity. Zyskał dzięki swym zaletom charakteru, 
dobroci i prostocie w obejściu sym patię i miłość podwładnego sobie 
duchow ieństw a diecezjalnego i zakonnego, oraz wiernych. Jest 
kardynałem  posoborowym, pierwszym kardynałem  polskim na 
progu drugiego tysiąclecia. Redakcja i grono współpracowników-pi- 
sarzy życzą Księdzu Kardynałow i długich la t życia przy najlepszym 
zdrowiu dla dobra Kościoła i Ojczyzny.

BIBLIOGRAFIA PRAC 
KS. KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY

W bibliografii zastosowano układ chronologiczny bez względu 
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welu w dniu  18 czerwca 1962 r. (fragmenty). Notificationes
1962 s. 194—198.

75. Odezwa do duchowieństwa i w iernych archidiecezji krakow 
skiej. Notificationes 1962 s. 199—200.
[O arcybiskupie Eugeniuszu Baziaku]

76. W ładza i krzyż. (Fragmenty). Tyg. pow. R. 16: 1962 n r 26 
s. 1—2.
[Fragment kazania o arcybiskupie Baziaku]

77. Pismo... z okazji 350-lecia śmierci ks. P io tra  Skargi. Notifica- 
ciones 1962 s. 317—318.

78. Przemówienie... wygłoszone w katedrze na W awelu po mszy 
św. odprawionej przez ks. biskupa Ju liana Groblickiego dnia
5 X 1962 r. wieczorem przed wyjazdem  do Rzymu na Sobór 
Powszechny. Notificationes 1962 s. 357—362.

79. List... do „Tygodnika Powszechnego”. Tyg. pow. R. 16: 1962 
n r  46 s. 3.

80. L ist pasterski... (fragmenty). Tyg. pow. R. 16: 1962 n r 47 s. 9.

81. L ist pasterski... z I. sesji Soboru W atykańskiego II dn. 5 listo
pada 1962 r. Notificationes 1962 s. 362—364.

1963

83. Wypowiedź... w  Radio W atykańskim  (24 XI 1962). Notificatio
nes 1963 s. 23—26.

84. Odezwa... z zachętą do m odlitw  w in tencji zjednoczenia chrześ
cijan (dn. 5 I 1963). Notificationes 1963 s. 87—88.
[To samo: Tyg. pow. R. 17: 1963 nr 3 s. 7]

85. Odezwa... z okazji święceń subdiakonatu w arcybiskupim  se
m inarium  duchownym  (dn. 5 I 1963). Notificationes 1963 
s. 88—89.

86. Msza święta papieża Jana. Znak  R. 15: 1963 n r 109—110 
s. 765—769.

87. Kościół (fragmenty). Pasterze i źródła (Bazylika św. P iotra 
jesienią 1962: 11 X—8 XII). Znak  R. 15: 1963 n r 113 s. 1376— 
1379.
[Pseud.: A. J. (Andrzej Jawień)]

88. Odezwa... na W ielki Post 1963 r. Notificationes 1963 s. 144—
147.

88a. Opiekun doskonały. Przew. kat. 28 IV 1963 n r 17.
[O św. Józefie. Z przemówienia w  Radio Wat.]

89. W ikariusz kapitu lny do kapłanów  archidiecezji krakowskiej. 
Notificationes 1963 s. 147—148.

90. L ist wielkanocny... Tyg. pow. R. 17: 1963 n r 11 s. 1.

91. Odezwa... na rozpoczęcie VIII roku W ielkiej Nowenny. Notifi
cationes 1963 s. 207—210.
[To samo: Tyg. pow. R. 17: 1963 nr 20 s. 1]

92. Z kazań... wygłoszonych po powrocie z I. sesji II. Soboru Wa
tykańskiego. Notificationes 1963 s. 211—220.

93. Dwaj powstańcy. Tyg. pow. R. 17: 1963 n r 33 s. 1—2.
[O o. Rafale Kalinowskim i br. Albercie — Adamie Chmielowskim]

94. M atka Boska Ludźm ierska (fragmenty). Tyg. pow. R. 17: 1963 
n r 34 s. 1.

95. M odlitwy księży archidiecezji krakowskiej na Jasnej Górze 
(kwiecień 1963). Przemówienie... dn. 23 IV 1963 (fragmenty). 
Notificationes 1963 s. 268—274.

96. Odezwa do duchow ieństwa i w iernych archidiecezji krakow 
skiej. Notificationes 1963 s. 285—287.

1964

97. List pasterski... Tyg.pow. R. 18: 1964 n r 10 s. 1.
[Z okazji ingresu]

98. Rozważania o ojcostwie. Znak  R. 16: 1964 n r 119 s. 610—613. 
[Pseud.: A. J. (Andrzej Jawień)]

99. Chrześcijanin a ku ltura. Znak  R. 16: 1964 n r 124 s. 1153—1157.

100. Wypowiedź... w Radio W atykańskim  na tem at roli laikatu
w Kościele (25 XI 1963). Notificationes 1964 s. 27—30.
[To samo pod zmienionym tyt.: Lud Boży. Przew. kat. 16 II 1964 
nr 7]

101. L ist pasterski... na 1. niedzielę Wielkiego Postu 1964 r. Noti
ficationes 1964 s. 33—36.



102. Do wszystkich kapłanów archidiecezji krakowskiej. Notifica- 
ciones 1964 s. 66—74.
[Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi św. po drugiej sesji sobo
rowej]

103. Na kanwie Dni Maryjnych. Homo Dei R. 33: 1964 s. 135—139.

104. Przemówienie Ks. Metropolity w czasie ingresu (fragmenty). 
Notificationes 1964 s. 82—87.
[Fragmenty —  także w  Tyg. pow. R. 18: 1964 nr 12 s. 3, oraz pt. 
Skarb wielki. Przew. kat. 12 IV  1964 nr 15]

105. List do duchowieństwa z okazji ingresu. Notificationes 1964 
s. 97— 101.

106. O Soborze (fragmenty kazań). Tyg. pow. R. 18: 1964 nr 11 
s. 1—2.

107. List do duchowieństwa z okazji 600-lecia konsekracji katedry 
wawelskiej. Notificationes 1964 s. 102— 105.

108. Kazanie na 600-lecie U. J. w kościele świętej Anny w Krako
wie (fragmenty). Tyg. pow. R. 18: 1964 nr 21 s. 3.

109. Problematyka drugiej sesji II. Soboru Watykańskiego. Z ka
zań Ks. Metropolity po powrocie z obrad Soboru. Notificatio
nes 1964 s. 145—160.

110. List pasterski... na 200 rocznicę beatyfikacji Błog. Wincentego 
Kadłubka. Notificationes 1964 s. 200—202.
[To sam o: Tyg. pow. R. 18: 1964 nr 36 s. 3— 4] •

111. Przemówienie... w katedrze wawelskiej w dniu wyjazdu na 
III. sesję soborową 10 IX 1964. Notificationes 1964 s. 247—251.

112. List... na uroczystość św. Jana Kantego w 1964 r. Notificationes
1964 s. 273—276.

113. Listy z Soboru. Notificationes 1964 s. 278—-282.
[1. Do duchowieństwa i wiernych, s. 278— 280; 2. Do duchowieństwa, 
s. 280— 282, List pierwszy był drukowany także w Tyg. pow. R. 18:
1964 nr 48 s. 1]

114. K o śció ł w obec w spółczesnego św iata . P rzem ów ien ie ... w  Radio  
W a ty k a ń sk im  dn. 28 IX 1964. Notificationes 1964 s. 282—284. 
[To samo pod zmienionym nieco tyt.: Kościół w  świecie współcze
snym. Tyg. pow. R. 18: 1964 nr 43 s. 1— 2 i pt. Kościół wobec współ
czesnego świata. Przew. kat. 1 X I  1964 nr 44]

115. O godności osoby ludzkiej. Przemówienie... w Radio Waty
kańskim dn. 19 X  1964. Notificationes 1964 s. 287—289.

1965

116. Sobór a praca teologów. Tyg. pow. R._ 19: 1965 nr 9 s. 1.
[To samo: Notificationes 1965 s. 87— 88. Przemówienie w  Radio W a 
tykańskim d. 12 II 1965 oraz Przew. kat. 28 II 1965 nr 9]

117. Wymowa Oświęcimia. Przemówienie... w Radio Watykańskim 
w dwudziestolecie oswobodzenia obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu (18 II 1965). Notificationes 1965 s. 81—-83.
[To samo pod zmienionym tyt.: W  dwudziestolecie oswobodzenia 
obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Przew. kat. 4 IV  1965 nr 14]

118. Odezwa... w X X  rocznicę wyzwolenia obozu oświęcimskiego 
(27 I 1945—27 I 1965). Notificationes 1965 s. 112—113.

119. Do redakcji ..Tygodnika Powszechnego” . Tyg. pow. R. 19: 1965 
nr 13 s, 1.
[Na 20-lecie pisma]

120. Zagadnienie katolickiej etyki seksualnej. Refleksje i postulaty. 
Rocz-i filoz. T. 13: 1965 z. 2 s. 5—23.

121. Sobór od wewnątrz. List do redakcji „Tygodnika Powszech
nego” . Tyg. pow. R. 19: 1965 nr 16 s. 1, 3.

122. Odezwa... do duchowieństwa. Notificationes 1965 s. 113—114.
[Z okazji uroczystości ku czci św. Stanisława B. i M.]

123. Millennium a Sobór. List do redakcji „Tygodnika Powszech
nego” . Tyg.  pow. R. 19: 1965 nr 18 s. 1—2.

124. Tysiąclecie chrztu a oddanie Matce Boskiej. Notificationes
1965 s. 189— 195.

125. List pasterski... na 200-setną rocznicę ustanowienia święta 
Najw. Serca Pana Jezusa. Notificationes 1965 s. 218—220.

126. List... do wiernych archidiecezji krakowskiej. Notificationes
1965 s. 220—223.
[W  związku z poświęceniem się Matce Bożej w  katedrze na W a
welu]

127. Przemówienie... przed wyjazdem na IV. sesję Soboru. Notifica
tiones 1965 s. 234—237.

128. Przemówienie radiowe... Naświetlenie deklaracji o wolności 
religijnej. Notificationes 1965 s. 269—271.

129. Amour et responsabilite. Etude de morale sexuelle. Traduit du 
polonais par Therese Sas, revu par Marie-Andree Bouchaud- 
Kalinowska, preface de Henri de Lubac. Paris 1965 ss. 285. 
Societe d’Editions Internationales.
[Przekład książki: Miłość i odpowiedzialność, wyd. II]



130. Idea ludu Bożego i świętość Kościoła a apostolstwo świeckich. 
Aten. kapł. R. 57: 1965 t. 68 s. 307—315.

1966

131. Do pracowników zakładów „Sołvay”. Dziennik Polski R. 22:
1966 n r  10 z d. 13 I.

132. Communio Ecclesiarum czyli o uroczystości tysiąclecia Koś
cioła w Polsce na tle kościołów na Soborze. Notificationes 1966 
s. 35—37.
[Przemówienie radiowe]

133. Słowo wstępne. Ruch bibl. i lit. R. 19: 1966 s. 66.
[Numer poświęcony uroczystej milenijnej sesji teologicznej]

134. Stworzenie a odkupienie (schemat XIII). Notificationes 1966 
s. 59—62.
[Przemówienie w  Radio Wat. 9 I 1966]

135. Sacrum  Poloniae M illennium . List pasterski na niedzielę 
I. Wielkiego Postu. Notificationes 1966 s. 62—64.

136. Kazanie wygłoszone w katedrze wawelskiej w W ielką Sobotę. 
Notificationes 1966 s. 64—66.
[Tematyka milenijna]

137. W igilia w ielkanocna 1966. Znak  R. 18: 1966 n r 142 s. 435—444. 
[Pseud.: A. J. (Andrzej Jawień)]

138. List pasterski do duchowieństw a i w iernych archidiecezji na 
niedzielę W ielkanocną 1966 r. Notificationes 1966 s. 66—68.

139. Osoba i czyn w aspekcie świadomości. (Fragm ent studium  
„Osoba i czyn”). [W:] Pastori e t Magistro. P raca zbiorowa w y
dana dla uczczenia jubileuszu 50-lecia kapłaństw a Jego Eks
celencji Księdza Biskupa Doktora P io tra Kałwy, Profesora
i W ielkiego K anclerza K. U. L. Lublin 1966 s. 293—304. Res. 
304—305.

140. Logika w ew nętrzna Vaticanum  II (a zarazem próba uporząd
kow ania dokum entów soborowych celem ich przedstawienia). 
Wrocł. wiad. kość. R. 21: 1966 n r 7 s. 159—163.

141. Przem ówienie wygłoszone na akadem ii w auli Arcybiskupiego 
Sem inarium  Duchownego we W rocławiu z okazji 400-lecia 
jego istnienia dnia 24 kw ietnia 1966 roku. Wrocł. wiad. kość. 
R. 21: s. 233—239. -

142. Religijne przeżycie M illennium. Tyg. pow. R. 20: 1966 n r 19 s. 1.

143. Adam Stefan kardynał Sapieha m etropolita krakow ski oraz 
duchowieństwo archidiecezji w  okresie ciemnej nocy okupacji. 
Notificationes 1966 s. 122—126.

144. List... na srebrny jubileusz „Naszej Przeszłości” . Nasza Przesz
łość T. 25: 1966 s. 5—6.

145. Odezwa... do kapłanów  z okazji tygodnia miłosierdzia. Notifi
cationes 1966 s. 245.

146. Vaticanum  II a praca teologów. Collect. theol. R. 36: 1966 
s. 8—14.

1967

147. W ychowanie do służby Kościołowi. Aten. kapł. R. 59: 1967 
t. 70 s. 220—225.

148. Kazanie... wygłoszone w katedrze wawelskiej w uroczystość 
Chrystusa Króla dnia 30 X 1966 r. Notificationes 1967 s. 85—87.

149. List pasterski na I. niedzielę Wielkiego Postu 1967 r. Notifica- 
ciones 1967 s. 87—89.

150. List... do kapłanów archidiecezji z okazji Wielkiego Czwartku. 
Notificationes 1967 S. 90.

151. Stulecie urodzin księcia kardynała Adama Sapiehy. Notifica
tiones 1967 s. 94—96.
[To samo: Przew. kat. 4 VI 1967 nr 23]

152. Kazanie... wygłoszone na Skałce w Krakow ie dnia 14 V 1967 r. 
Notificationes 1967 s. 96—100.

153. Consilium de laicis. Notificationes 1967 s. 107—110.
[To samo: Przew. kat. 28 V 1967 nr 22]

154. Kazanie... przy trum nie ks. biskupa M ichała Klepacza w ka
tedrze łódzkiej w dniu  31 stycznia 1967 r. Notificationes 1967 
s. 110—116.
[To samo pod nieco zmienionym tyt.: Kazanie żałobne... wygłoszone 
w  katedrze łódzkiej w  czasie uroczystości pogrzebowych dnia 31 I br. 
Wiad. diecezjalne łódzkie, R. 41: 1967 nr 2 s. 36—43. Fragmenty: 
Sp. Ks. Biskup Michał Klepacz (wyjątki z kazania). Przew. k a t
9 VII 1967 nr 28]

155. E tyka a teologia m oralna. Znak  R. 19: 1967 n r 159 s. 1077— 
1082.
[Streszczenie]

156. Kazanie powitalne... wygłoszone przed katedrą wawelską po 
powrocie z Rzymu 9 lipca 1967 r. Notificationes 1967 s. 127.



157. Kazanie... w  czasie ingresu dnia 9 lipca 1967 r. Notificationes
1967 S. 129—132.

158. Kazanie... wygłoszone w  Bazylice M ariackiej przy trum nie śp. 
ks. inf. dra Ferdynanda M achaya dnia 3 sierpnia 1967 r. Noti
ficationes 1967 s. 196—202.


