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„Dziękuję 
Panu Bogu 
  
- Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz
  Arcybiskup Metropolita Krakowski

i ludziom...”



Słowo pasterskie Administratora 
Apostolskiego Archidiecezji Krakowskiej 
Kardynała Stanisława Dziwisza

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego ( kanon 401 §1 ), każdy biskup po osiągnięciu wieku 75 lat 
życia, składa na ręce Ojca św. dymisję ze sprawowanego urzędu i po przyjęciu jej przez Papieża, prze-
chodzi na emeryturę. Uczyniłem to na wiosnę 2014 roku. Jednak ze względu na doniosłość wydarzeń, 
które miały dokonać się w Krakowie, i czas potrzebny na ich właściwe przygotowanie, przede wszyst-
kim Światowe Dni Młodzieży, dopiero teraz Papież Franciszek przyjął moją dymisję i w Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia br., mianował nowego biskupa diecezjal-
nego w Archidiecezji Krakowskiej. Został nim abp Marek Jędraszewski, dotychczasowy Metropolita 
Łódzki.  

Nowy arcybiskup pochodzi z Archidiecezji Poznańskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1973 roku,  
a sakrę biskupią w 1997 roku. Od roku 2012 był pasterzem diecezji łódzkiej. Obecnie pełni funkcję wi-
ceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jest związany z naszą uczelnią, gdyż na Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie uzyskał habilitację z filozofii. Nosi również tytuł profesora nauk 
teologicznych. Jako dewizą biskupią są słowa: „Scire Christum", czyli „Znać Chrystusa". W swoim 
nauczaniu często podkreśla, że nie ma innej drogi do zrealizowania pełni człowieczeństwa, jak tylko 
ta, którą wyznaczył Jezus Chrystus Zbawiciel i Jego Ewangelia. Tego właśnie biskupa wybrał Ojciec 
Święty Franciszek, aby przewodniczył Kościołowi krakowskiemu w pełnieniu jego misji prorockiej, 
kapłańskiej i królewskiej.

Jestem przekonany, że Archidiecezja Krakowska przyjmie nowego Pasterza z gościnnością, otwartością 
i z wdzięcznością dla decyzji papieża Franciszka. Do 28 stycznia 2017 r., czyli do dnia ingresu nowego 
arcybiskupa do katedry wawelskiej i objęcia przez Niego, zgodnie z prawem, posługi biskupa krakow-
skiego będę pełnił zadania administratora apostolskiego.

Drodzy Bracia i Siostry,
Pozwólcie, że w tym ostatnim liście pasterskim, skierowanym do Was, posłużę się trzema słowami, 
które przypomniał nam Ojciec Święty Franciszek w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 
Te piękne słowa to: dziękuję, przepraszam, proszę.
Dziękuję więc z całego serca Bogu, że dał mi łaskę wieloletniej posługi kapłańskiej i biskupiej u boku 
św. Jana Pawła II, a także za to, że mogłem się podjąć dzieł przez niego zapoczątkowanych. Wśród 
nich, jedną z najcenniejszych inicjatyw są Światowe Dni Młodzieży, które niedawno przeżywaliśmy 
w Polsce i w Krakowie. Niewątpliwie było to jedno z wielkich i niezapomnianych wydarzeń w historii 
Kościoła i naszej Ojczyzny.

Czcigodni Kapłani, diecezjalni i zakonni, Osoby Konsekrowane,
Drogie Wspólnoty Parafialne,
Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia w Archidiecezji Krakowskiej,
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Wiele razy dziękczynienie Bogu, bogatemu w swoich świętych, wyrażałem przy okazji beatyfikacji 
i kanonizacji naszego Wielkiego Rodaka, a także w kolejnych etapach powstawania w Krakowie, na 
Białych Morzach, Centrum Nie lękajcie się i Sanktuarium św. Jana Pawła II.
Dziś słowa dziękczynienia wypowiadam na nowo, w przekonaniu, że wielkie rzeczy uczynił nam Bóg 
przez posługę Papieża Polaka, który tyle lat posługiwał w Archidiecezji Krakowskiej, i z której został 
wezwany na stolicę św. Piotra w Rzymie.

Dziękuję Bogu za wszystko, co wypełniało moją codzienną posługę biskupa w Kościele Krakowskim: 
za głoszenie Słowa Bożego, udzielanie święceń diakonatu i kapłaństwa, przekazywanie ludziom mło-
dym daru Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania, za tak liczne spotkania ze wspólnotami para-
fialnymi podczas wizytacji kanonicznych i przy innych okazjach, wspieranie chorych i potrzebujących, 
powstawanie nowych parafii i kościołów, rozwój wielorakich wspólnot, posługujących w naszej Archi-
diecezji.

Słowa podziękowania kieruję także do wszystkich, z którymi dane mi było współpracować w czasie 
11 lat posługiwania w Kościele Krakowskim. Są nimi przede wszystkim biskupi pomocniczy i kapłani, 
osoby życia konsekrowanego i członkowie wspólnot religijnych, pracownicy Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II i innych uczelni, członkowie rad i komisji, pracownicy Kurii Metropolitalnej i świeckich 
instytucji. Tak wiele doznałem życzliwości i wsparcia, tyle było pięknych spotkań i rozmów, przy oka-
zji różnych uroczystości, łamania się opłatkiem, wspólnego szukania dróg rozwoju wiary w ludzkich 
sercach na krakowskiej ziemi. Wszystkich ogarniam swoją modlitwą i każdemu z osobna dziękuję  
i błogosławię.

Czuję również potrzebę powiedzenia słowa: przepraszam . Ma ono bardzo osobisty charakter, więc 
wypowiadam je wobec osób, które mimo moich najlepszych intencji i starań pasterskich poczuły się 
nie do końca zrozumiane, dotknięte lub niedocenione. Modlę się do Boga, aby wszystkim dał łaskę 
umocnienia, radości i nadziei.

Pragnę także w tym liście skierować do wszystkich moje gorące proszę. Drodzy Bracia Kapłani, bądź-
cie dobrymi pasterzami dla powierzonych Wam wiernych. Drodzy Małżonkowie, miłujcie się nawza-
jem i mocą tej miłości pokonujcie wszelkie trudności na Waszej drodze życia. Kochani Rodzice, nie 
ustawajcie w Waszych wysiłkach wychowania dzieci w wierze, miłości do Boga i ludzi oraz odpowie-
dzialności za siebie i innych. Droga Młodzieży, nie rezygnujcie ze swoich dobrych marzeń, schodźcie 
chętnie z kanapy wygodnictwa i bezideowości, by zawierzając się Bogu, brać życie w swoje ręce, do 
czego zachęcał Was Papież Franciszek. Kochane Dzieci, dzięki Wam życie jest piękniejsze. Bądźcie 
radością Waszych rodziców, a także Waszych nauczycieli, kapłanów i biskupów. Drodzy chorzy, cier-
piący, bezrobotni i wszyscy przeżywający trudne doświadczenia, nie traćcie nadziei, umacniając się 
Waszą wiarą i zjednoczeniem z Jezusem.

Umiłowani Bracia i Siostry,
z woli Opatrzności Bożej, decyzja Papieża o zmianie biskupa w Archidiecezji Krakowskiej została ogło-
szona w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To dzień, w którym Kościół 
wielbi Boga za dar pełnego zwycięstwa nad grzechem w życiu Niepokalanej. Ona w chwili poczęcia 
została zachowana od zmazy grzechu pierworodnego, a potem przez całe swoje życie trwała w dosko-

nałej wierności Bogu. Odniosła pełne zwycięstwo nad wszelkimi pokusami i nigdy nie odeszła od 
Boga: myślą, słowem czy jakimkolwiek działaniem. Zawsze i we wszystkim pełniła wolę Ojca Niebie-
skiego i była posłuszna natchnieniom Ducha Świętego. Całe życie poświęciła służbie swojemu Synowi, 
Zbawicielowi świata, Jezusowi Chrystusowi.

Maryja, Matka Chrystusa i Kościoła, Matka nas wszystkich, staje się Patronką nowego etapu wędrówki 
Kościoła Krakowskiego po drogach wiary, rozpoczętego w Uroczystość Jej Niepokalanego Poczęcia. 
Wędrówka ta trwa już ponad dziesięć wieków. Została naznaczona świętością tak wielu naszych Ro-
daków. Żadne miasto w Polsce nie ma tylu grobów świętych i błogosławionych, co Kraków. Tak wiele 
również na krakowskiej ziemi jest sanktuariów maryjnych i innych, a w ostatnich dziesięcioleciach 
naszej historii ciągle rośnie znaczenie sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i żywo po-
zostaje w naszej pamięci Jego budowniczy, ks. kardynał Franciszek Macharski, który po zakończeniu 
Światowych Dni Młodzieży wrócił do Domu Miłosiernego Ojca.

Nosimy więc w sercu nadzieję, że Bóg, za przyczyną Niepokalanej oraz naszych świętych Patronów, 
umocni nas wszystkich w walce z każdą postacią zła, z każdym grzechem, ze wszystkim, co niszczy 
relację człowieka z Bogiem i innymi ludźmi. Nasza nadzieja jest tym mocniejsza, że przeżyliśmy nie-
dawno Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia i dokonaliśmy Aktu Przyjęcia Chrystusa za naszego Króla 
i Pana.

Naszą nadzieję umacnia także Liturgia Słowa 4. Niedzieli Adwentu. Bóg już w raju zapowiedział, że 
potomek Niewiasty zmiażdży głowę węża, pokona szatana, odwiecznego kusiciela człowieka. W okre-
sie Adwentu przygotowujemy się do uroczystego świętowania tajemnicy Jego Narodzenia. Ewangelia 
przypomina nam scenę zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Anioł Gabriel, ogłaszając Jej radosną 
nowinę, że zostanie Matką Syna Bożego, zapewnia Ją, że Duch Święty zstąpi na Nią oraz że „dla Boga 
nie ma nic niemożliwego". Maryja uwierzyła słowu, które Jej zostało przekazane. Tej wiary oczekuje 
również od nas i swoim przykładem umacnia nas w zawierzeniu siebie Bogu.
Niezłomności wiary i łaski trwania przy Jezusie Odkupicielu Człowieka, życzę wszystkim Wam z oka-
zji zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego. Moje życzenia wyrażam słowami, które towarzyszą 
mi od początku mojego posługiwania biskupiego: Sursum corda - W górę serca. Otwórzmy więc nasze 
serca na przyjście Chrystusa i pozwólmy, aby On wznosił je nieustannie ku Ojcu Niebieskiemu, ku 
prawdziwej miłości, ku autentycznym wartościom, ku nadziei niosącej życie. Niech łamanie się opłat-
kiem przy wigilijnym stole zbliży do siebie członków rodzin i wszystkich mieszkających na polskiej 
ziemi. Prośmy, przychodzącego do nas Księcia Pokoju, aby nauczył nas przebaczać winnym i z wiarą 
wyciągać rękę do zgody. Tak bardzo w codziennym życiu rodzinnym i społecznym potrzebujemy miło-
ści, wzajemnego zrozumienia i szacunku.

Na czas przeżywania uroczystości Narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa i na dalszą drogę życia 
aż ku jego pełni, którą ofiarowuje nam Bóg, wszystkim z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego. Amen

Kard. Stanisław Dziwisz
Administrator Apostolski Archidiecezji Krakowskiej
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Słowo Biskupów Seniorów i Biskupów 
Pomocniczych Archidiecezji 
Krakowskiej przed uroczystością 
dziękczynienia za posługę pasterską 
Kardynała Stanisława Dziwisza

W ostatnią sobotę stycznia Kościół Krakowski będzie przeżywał ingres do katedry wawelskiej nowego 
biskupa diecezjalnego abp. Marka Jędraszewskiego. Zastąpi On, na stolicy św. Stanisława Biskupa  
i Męczennika, Kardynała Stanisława Dziwisza, który przez ponad 11 lat pasterzował w Archidiecezji 
Krakowskiej.

Tydzień przed ingresem, w sobotę 21 stycznia, w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach  
w Krakowie, Kościół Krakowski, wraz ze swoim dotychczasowym Pasterzem, chce dziękować Miło-
siernemu Bogu za lata wiernej i gorliwej posługi Księdza Kardynała w naszej Archidiecezji. Uroczy-
stość rozpocznie się o godz. 11.00.

Modlitewne spotkanie będzie okazją do wyrażenia wdzięczności Księdzu Kardynałowi Stanisławowi 
Dziwiszowi za lata pełnienia przez Niego pasterskiej posługi, za głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie 
Eucharystii, udzielanie sakramentu bierzmowania, kapłaństwa, za serdeczność i dobroć dla kapłanów, 
osób konsekrowanych i świeckich, za niezliczone spotkania modlitewne. Ksiądz Kardynał pełnił swo-
ją posługę pasterską w parafiach, w domach zakonnych, sanktuariach, na szlakach pielgrzymek. Był 
otwarty na rodziny, młodzież, samotnych i chorych, na ruchy religijne i wspólnoty apostolskie, na ludzi 
nauki i kultury. Trudno jest wymienić wszystkie działania, miejsca, grupy i osoby, których Ksiądz Kar-
dynał przyjął, wsparł jako Ojciec i Pasterz swoim słowem i modlitwą.

Pragniemy podziękować Księdzu Kardynałowi za Jego trwanie z nami i pośród nas, za Jego: W górę 
serca. Za to, że starał się, aby dom biskupa był domem duchownych i świeckich, a diecezja stawała się 
coraz bardziej rodziną.

Nasza wdzięczność obejmuje nie tylko 11 lat służby w Krakowie, ale także 27 lat, które Ksiądz Kar-
dynał Stanisław Dziwisz przeżył u boku świętego Jana Pawła II. Przez wszystkie te lata przybliżał 
nam postać i nauczanie Świętego Rodaka. Razem cieszyliśmy się beatyfikacją i kanonizacją Papieża  
z Krakowa.

Spotykając się w Sanktuarium na Białych Morzach, pragniemy podziękować także za Centrum Jana 
Pawła II Nie lękajcie się - szczególne dzieło Księdza Kardynała. Świątynia ta stanowi znak wdzięczno-
ści za osobę, świętość, papieską służbę, miłość do Krakowa i Ojczyzny Ojca Świętego. 

Drodzy Bracia i Siostry,

Nasze dziękczynienie obejmie również wielkie dzieło modlitwy i świadectwa, jakim były Światowe 
Dni Młodzieży w Krakowie.

Dziękując za każde dobro, będziemy się modlić o zdrowie i siły dla Księdza Kardynała, by mógł jeszcze 
przez wiele lat być świadkiem Chrystusa, przedłużeniem życia i posługi świętego Jana Pawła II.

Do udziału we wspólnym dziękczynieniu zapraszamy delegacje dekanatów i wspólnot parafialnych 
Archidiecezji Krakowskiej wraz ze swoimi duszpasterzami. Prosimy o udział zakony żeńskie i męskie, 
osoby konsekrowane, dzieci, młodzież, studentów, duszpasterstwa, organizacje i stowarzyszenia kato-
lickie, bractwa i ruchy. Nasze zaproszenie kierujemy do ludzi nauki i kultury, do wszystkich mieszkań-
ców Krakowa i Archidiecezji Krakowskiej.

Niech nasza dziękczynna modlitwa w Sanktuarium św. Jana Pawła II będzie także ważną cząstką przy-
gotowania do ingresu nowego Metropolity. Niech wyprosi Kościołowi Krakowskiemu i Arcybiskupowi 
Markowi Jędraszewskiemu światło i moc Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej i wstawiennic-
two św. Jana Pawła II.

Wszystkich Was, Drodzy Bracia i Siostry, obejmujemy modlitwą i pasterskim błogosławieństwem.

Biskupi Seniorzy i Biskupi Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej
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Słowo Kustosza 
Sanktuarium Św. Jana Pawła II
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” jest przede wszystkim wyrazem wdzięczności Bogu za wy-
jątkowego syna narodu polskiego, który w naszym pokoleniu został następcą św. Piotra, pasterzem 
Kościoła powszechnego i duchowym przywódcą współczesnego świata.To dziedzictwo nadal inspiruje 
Kościół oraz miliony uczniów Chrystusa na całym świecie, zaś powstające Centrum ma je twórczo 
rozwijać i przekazywać następnym pokoleniom. 

Nie jest ono więc pomnikiem, ale ważnym miejscem spotkania z osobą Jana Pawła II, z jego myślą,  
z jego duchem i świętością. Tutaj rozbrzmiewają jego słowa z inauguracji pontyfikatu: „Nie lękajcie się, 
otwórzcie drzwi Chrystusowi”.

Centrum ma być domem, do którego się powraca. I to domem zbudowanym na mocnym fundamencie: 
na tej ziemi, gdzie dawniej mieściła się fabryka Solvay, w której Karol Wojtyła pracował jako robotnik 
w okresie hitlerowskiej okupacji.

W 2011 roku Jan Paweł II powrócił tutaj w swoich relikwiach, jako patron nowego Sanktuarium. Od 
tej chwili, pielgrzymi kierują do Niego swoje prośby i podziękowania, modląc się przy ołtarzu, w któ-
rym znajduje się ampułka z Jego krwią, a także przy oryginalnej płycie z watykańskiego grobu Ojca 
Świętego. 

Jan Paweł II w szczególny sposób błogosławi przybywającym do Sanktuarium rodzinom. Wiele próśb 
zanoszonych za jego wstawiennictwem zostaje wysłuchanych. Swoje świadectwa pozostawiają mał-
żeństwa, które wymodliły tutaj dar potomstwa. 

Korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, 
który jest inicjatorem i założycielem papieskiego Centrum na Białych Morzach. Jesteśmy wdzięczni 
za okazane przez niego wsparcie oraz szczególną troskę o Centrum, które bez Księdza Kardynała nie 
mogłoby powstać. 

Nie możemy również zapomnieć o budowniczych papieskiego Centrum, wszystkich jego dobroczyń-
cach z Polski i z zagranicy, wspierających dzieło modlitwą i ofiarami. To dzięki Państwa wielkim ser-
com i zaangażowaniu, tutaj, w Krakowie na Białych Morzach, powstaje wyjątkowy Dom Jana Pawła II.
 

ks. Jan Kabziński
Kustosz Sanktuarium Św. Jana Pawła II
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Budowa 
Centrum 
Jana Pawła II
„Nie lękajcie się!”
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Centrum 
Jana Pawła II
 - wydarzenia
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Uniwersytet Trzeciego Wieku Jana Pawła II 
prowadzony przez Gminę Wieliczka  
i Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”
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Wielicka Pastorałka Górnicza 
dla Jana Pawła II
styczeń 2014
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„Nigdy więcej wojny”
koncert z udziałem wielickiej 
orkiestry kameralnej 
i artystów solnego miasta
styczeń 2014
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Światowe Dni 
Młodzieży 2016 
w Sanktuarium 

Jana Pawła II
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Światowe Dni 
Młodzieży 2016 
na Campus 
Misericordiae
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