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W sobotê 28 stycznia 2017 r. w Krakowie odby³ siê ingres arcybiskupa Marka
Jêdraszewskiego do Katedry Wawelskiej. Nowy metropolita krakowski wskazuje
jednoznacznie, ¿e kluczem jest poznawaæ Chrystusa, a jego programem jest jego
zawo³anie '"Cire Christum", czyli "Znaæ Chrystusa".

Tu¿ przed rozpoczêciem liturgii
w progu katedry, przy Bramie Po³u-
dniowej (Królewskiej) nowego metro-
politê krakowskiego powitali przedsta-
wiciele kapitu³y katedralnej i wierni Ko-
�cio³a krakowskiego. Zgodnie z obrzê-
dem nowy arcybiskup uca³owa³ kru-
cyfiks i pokropi³ zgromadzonych wod¹
�wiêcon¹. Nastêpnie u stóp konfesji
�w. Stanis³awa abp. Jêdraszewski
uczci³ relikwie g³ównego patrona Pol-
ski i patrona archidiecezji krakowskiej,
po czym modli³ siê w kaplicy Naj�wiêt-
szego Sakramentu.

Obrzêdom wstêpnym Mszy
przewodniczy³ nuncjusz apostolski
abp Salvatore Pennacchio. Po rozpo-
czêciu Eucharystii s³owo do nowego
arcybiskupa krakowskiego skierowa³
jego poprzednik - kard. Stanis³aw
Dziwisz. Hierarcha powita³ swojego
nastêpcê. Wskaza³, ¿e Ko�ció³
krakowski to Ko�ció³ ¿ywy, dynamiczny, otwarty na wspó³-
czesne problemy, zachowuj¹cy wierno�æ nauczaniu Ko�cio-
³a. Nastêpnie odczytana zosta³a bulla papie¿a Franciszka
"Sublimis inter sidera". Nowemu metropolicie krakowskiemu
przekazano insygnia w³adzy biskupiej. Pierwszy z nich to
zastêpuj¹ca paliusz unikalna szata, wyhaftowana osobi�cie
przez �w. Jadwigê. Racjona³ uszyty zosta³ na wzór noszone-
go przez ni¹ p³aszcza, jest ozdobiony per³ami. Przywilej no-
szenia go przys³uguje jedynie zasiadaj¹cemu na krakowskiej
stolicy biskupowi. Pastora³ z kolei, to laska pasterska � sym-
bol urzêdu biskupa diecezjalnego.

Po otrzymaniu insygniów wyrazy szacunku i pos³uszeñ-
stwa, czyli tzw. homagium, z³o¿yli nowemu pasterzowi bi-
skupi pomocniczy archidiecezji oraz przedstawiciele ducho-
wieñstwa, osób ¿ycia konsekrowanego i �wieckich.

W homilii abp Jêdraszewski mówi³ o znaczeniu i warto-
�ci czuwania w ¿yciu chrze�cijañskim. Wskaza³, ¿e od sa-
mego pocz¹tku powo³ania cz³owieka do istnienia czuwanie
Boga jest przenikniête ojcowsk¹ trosk¹ o niego, trosk¹ o ten
szczególny dar dany cz³owiekowi, jakim jest jego wolno�æ.

Zdaniem nowego metropolity krakowskiego objawione
w Chrystusie czuwanie Boga znajduje swój szczególny wy-
raz w jednym s³owie: mi³osierdzie. Nowy metropolita krakow-
ski wskaza³, ¿e czuwanie, wyra¿one w trosce o prostego
cz³owieka by³o bliskie �w. Jadwidze królowej. Czuwanie to

objawia³o siê równie¿ w trosce o wykszta³cenie intelektual-
nych elit poprzez fundacjê Uniwersytetu Jagielloñskiego.

Po Komunii uczestnicy liturgii od�piewali hymn "Te
Deum". Przemówienia skierowane do nowego metropolity kra-
kowskiego wyg³osili emerytowany prefekt Kongregacji Wy-
chowania Katolickiego kard. Zenon Grocholewski, przewod-
nicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski abp Stanis³aw G¹-
decki oraz krakowski biskup pomocniczy Jan Szkodoñ.

Przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski z³o¿y³
¿yczenia w imieniu polskich biskupów. Hierarcha wskaza³,
¿e ingres biskupi to przede wszystkim okazja do szczegól-
nego uwielbienia Boga, który s³abej ludzkiej naturze pozwala
pe³niæ niezwykle odpowiedzialne zadanie apostolskie w Ko-
�ciele. Jest to zapowied� trudu pasterza poszukuj¹cego za-
gubionych owiec a jednocze�nie ofiary Baranka, który daje
swoje ¿ycie za owce. Przemówienie w imieniu biskupów, du-
chowieñstwa i �wieckich archidiecezji krakowskiej wyg³osi³
bp Jan Szkodoñ.

Na koniec liturgii abp. Jêdraszewski podziêkowa³
wszystkim za udzia³ w Eucharystii i udzieli³ pasterskiego b³o-
gos³awieñstwa. W uroczysto�ciach ingresu arcybiskupa Jê-
draszewskiego do katedry wawelskiej uczestniczy³ prezy-
dent Polski Andrzej Duda oraz premier Beata Szyd³o, a tak-
¿e liczni przedstawiciele �wiata polityki i kultury, a tak¿e wier-
ni archidiecezji krakowskiej i archidiecezji ³ódzkiej.
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` Abp Marek Jêdraszewski, nowy metropolita krakowski,  jest wybitnym naukowcem, znawc¹ filozofii
wspó³czesnej, wziêtym duszpasterzem oraz biskupem z niemal 20-letni¹ praktyk¹. Ma 67 lat. Jego dewiz¹
biskupi¹ s¹ s³owa Scire Christum (Znaæ Chrystusa). Dorobek naukowy abp. Jêdraszewskiego to ponad 20
ksi¹¿ek i ok. 200 artyku³ów i rozpraw. Podzieliæ je mo¿na na kilka bloków tematycznych: my�l filozoficzna
Levinasa, teksty antropologiczne, podrêczniki i pomoce dydaktyczne, filozofia a duchowo�æ, filozofia Boga,
problem wolno�ci, moralno�æ. Znany jest tak¿e m.in. z organizowanych co miesi¹c w archidiecezji ³ódzkiej
�Dialogów w katedrze�, gdzie odpowiada na pytania dotycz¹ce Ko�cio³a i wiary.

Nowy metropolita Archidiecezji Krakowskiej

Pocz¹tki drogi
Marek Jêdraszewski urodzi³ siê dnia 24 lipca 1949 roku

w Poznaniu. Z filozofi¹ spotka³ siê po raz pierwszy w l. 1966-
1967, kiedy by³ w klasie maturalnej I Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego w Poznaniu im. Karola Marcinkowskiego. Nowego
przedmiotu, jakim by³a propedeutyka filozofii naucza³ tam s³yn-
ny polonista prof. Lech S³owiñski. Co prawda, zgodnie z pro-
gramem, powinien on wprowadzaæ m³odzie¿ w arkana mark-
sizmu, tymczasem poleci³ czytaæ "Historiê filozofii" W³. Ta-
tarkiewicza i na jej podstawie przygotowywaæ referaty.

Po uzyskaniu matury w 1967 r. Marek Jêdraszewski
zdecydowa³ siê na studia w Arcybiskupim Seminarium Du-
chownym w Poznaniu. W tym czasie, dziêki staraniom ów-
czesnego arcybiskupa poznañskiego Antoniego Baraniaka,
na bazie seminarium tworzy³y siê zal¹¿ki wy¿szej uczelni
teologicznej na prawach papieskich. Pocz¹tkowo, od 1969 r.
istnia³o Akademickie Studium Teologiczne, które w 1974 r.,
zgodnie z normami rzymskiej Kongregacji Wychowania Ka-
tolickiego, przekszta³ci³o siê w Papieski Wydzia³ Teologicz-
ny w Poznaniu.

W tym okresie silny wp³yw na m³odego kleryka wywar-
³o szczególnie dwóch nauczycieli filozofii. Pierwszym z nich
by³ ks. Marian Kowalewski (1914-1996), autor "Logiki" i "Wstê-

pu do filozofii". Drugim niekwestionowanym mistrzem - by³
ks. prof. dr hab. Ludwik Wciórka (1928-2000). By³ on uczniem
o. prof. Alberta Kr¹pca OP. Ks. Wciórka doktoryzowa³ siê z
filozofii Immanuela Kanta, a pó�niej zosta³ doskona³ym znawc¹
i propagatorem filozofii Teilharda de Chardin w Polsce. Od
1971 r. by³ rektorem poznañskiego seminarium.

Odkrywanie my�li wspó³czesnej
"Najbardziej w filozofii ceniê to, co jest zwi¹zane z an-

tropologi¹ - wyja�nia swe priorytety filozoficzne w rozmowie
z KAI". - Podstawowym problemem filozofii jest w³a�ciwa wi-
zja cz³owieka. W jakiej� mierze w³a�nie od tego filozofia siê
zaczyna i na tym siê koñczy. Aby mieæ dobr¹ antropologiê,
trzeba mieæ równie¿ dobr¹ ontologiê. Nale¿y zatem wróciæ
do trzech jej fundamentalnych elementów sk³adowych, o któ-
rych m.in. mówi³ Kant: Bóg, cz³owiek i �wiat. Je�li Boga wy-
rzuci siê z tej triady, to pozostanie diada, a jej zwolennicy
staj¹ siê nieuchronnie skazani na materializm i ateizm".

Pocz¹tkowy etap filozoficznych poszukiwañ Marka Jê-
draszewskiego, to odkrywanie my�li wspó³czesnej. Pod kie-
runkiem ks. prof. Wciórki, Jêdraszewski pisze pracê magi-
stersk¹ o kategoriach filozoficznych Gabriela Marcela (1972),
rozbudowan¹ i poszerzon¹ pó�niej c.d. na str. 3



w pracê licencjack¹ (w znaczeniu ko�cielnym) na temat
rozumienia osoby przez tego¿ wybitnego chrze�cijañskiego
egzystencjalistê (1974). "W ten sposób w³a�nie dziêki ks.
prof. Wciórce wszed³em w �wiat wspó³czesnego persona-
lizmu, który pozosta³ mi drogi a¿ do chwili obecnej" - wspo-
mina.

Marek Jêdraszewski przyjmuje �wiêcenia diakonatu
(1972), a nastêpnie prezbiteratu (1973). W latach 1973-1975
ks. Jêdraszewski by³ wikariuszem w parafii pw. �w. Marcina
w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp. Rzymskie studia

Po dwóch latach pracy wikariuszowskich abp Antoni
Baraniak kieruje m³odego ksiêdza na studia specjalistyczne
z filozofii do Rzymu. Na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Gre-
goriañskiego ks. Jêdraszewski spotyka wielu wybitnych filo-
zofów jak m.in: Johannes Baptist Lotz, Joseph Dc Finance,
Paolo Valori, Peter Henrici, Nico Sprokel, Xavier Tilliette, Si-
mon Decloux. "Dziêki nim spotyka³em siê wówczas z naj-
nowszymi zagadnieniami, którymi ¿y³ filozoficzny �wiat � her-
meneutyk¹ Paula Ricoeura oraz etyk¹ Emmanuela Levina-
sa" - wspomina. Pierwszemu z nich ks. Jêdraszewski po-
�wiêci³ pracê licencjack¹ (1977), natomiast drugiemu dok-
torsk¹ (1979). Obydwie zosta³y wyró¿nione z³otymi medala-
mi � licencjat medalem Uniwersytetu Gregoriañskiego, dok-
torat medalem Ojca �w. Jana Paw³a II.

"M³odszy kolega" papie¿a
Zanim abp Karol Wojty³a zosta³ papie¿em, ks. Jêdra-

szewski mia³ mo¿no�æ poznaæ go w Rzymie. By³o to w la-
tach 1975-1980, kiedy jako student by³ mieszkañcem Papie-
skiego Kolegium Polskiego, gdzie zawsze zatrzymywa³ siê
kard. Wojty³a. Kardyna³ ¿ywo interesowa³ siê studentami, nie
stroni³ tak¿e od wspólnotowych spotkañ.

Abp Jêdraszewski wspomina, ¿e kard. Wojty³a niekie-
dy ¿artobliwie nazywa³ go nawet �swoim koleg¹�. Za pierw-
szym razem by³o to z okazji Wielkanocy 1993 roku, kiedy
napisa³ w li�cie: �Drogi Ksiê¿e Marku! Serdeczne ¿yczenia
wielkanocne przesy³am dla m³odszego «Kolegi» � filozofa z
czasów Piazza Remuria�. Ks. Jêdraszewski by³ obecny na
placu �w. Piotra w chwili, gdy 16 pa�dziernika 1978 r. kard.
Felici og³osi³ wybór na papie¿a kardyna³a "z dalekiego kraju".
"A kiedy rok po tym wydarzeniu, 17 pa�dziernika 1979 r. pa-
pie¿ odwiedzi³ Kolegium Polskie - wspomina abp Jêraszew-
ski - powiedzia³em wtedy do niego: �Ojcze �w., nied³ugo bêdê
siê broniæ!�. Rzeczywi�cie, czeka³em wówczas na ustalenie
daty obrony mej tezy doktorskiej. Odpowiedzia³, jak zwykle
z ogromnym refleksem i wyczuciem sytuacji: �Jak to bêdziesz
siê broniæ? Masz zwyciê¿aæ!�.

Filozofia Levinasa
Rozprawê doktorsk¹ nt. filozofii Levinasa ks. Jêdraszew-

ski przygotowa³ pod kierunkiem o. prof. Simona Decloux SJ,
Belga, bliskiego wspó³pracownika ówczesnego genera³a za-
konu jezuitów, o. Pedra Arrupe. "Dane mi by³o siê zmierzyæ z
my�l¹ jednego z najbardziej oryginalnych i najbardziej zna-
cz¹cych filozofów drugiej po³owy XX wieku. Levinas najg³êbiej
chyba wyrazi³ prawdê o tym, ¿e miar¹ cz³owieczeñstwa da-
nego cz³owieka jest jego odpowiedzialno�æ za ¿ycie drugie-
go cz³owieka. Jak¿e jest to wa¿ne dzisiaj, gdy mamy do czy-
nienia z holocaustem dzieci nienarodzonych i coraz silniej-
szym lobby proeutanazyjnym! Filozofia Levinasa, zwi¹zana
z jego osobistym do�wiadczeniem Holocaustu narodu ¿ydow-

skiego, z którego siê wywodzi³, pozostaje ci¹gle aktualna,
choæ odnosi siê do innych ju¿ wyzwañ i zagro¿eñ" - pisze
abp Jêdraszewski.

Po powrocie do Polski, w latach 1980-1996 by³ adiunk-
tem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, w
latach 1980-1987 prefektem Arcybiskupiego Seminarium Du-
chownego w Poznaniu, a w latach 1987-1996 redaktorem, od
1990 redaktorem naczelnym �Przewodnika Katolickiego�.

"Praca �ci�le naukowa - wyznaje abp Jêdraszewski -
jak¹ podj¹³em jesieni¹ 1980 r., by³a zawsze czym� wtórnym
wobec innych zadañ, które mi jednocze�nie zlecano jako g³ów-
ne i podstawowe: prefekta w Arcybiskupim Seminarium Du-
chownym w Poznaniu, redaktora �Przewodnika Katolickiego�,
pracownika Kurii Metropolitalnej, biskupa pomocniczego ar-
chidiecezji poznañskiej i na koniec arcybiskupa metropolity
³ódzkiego".

Autorytet dla m³odych
Podczas rewolucji �Solidarno�ci� od pa�dziernika 1981

roku ks. dr Jêdraszewski zosta³ poproszony o wyk³ady z filo-
zofii, przez studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Jako wyk³adowca towarzyszy te¿ studentom podczas ogól-
nopolskiego strajku wy¿szych uczelni jesieni¹ 1981 r. "Pó�-
nymi wieczorami chodzi³em wiêc do strajkuj¹cych studen-
tów na ró¿ne uczelnie � Akademiê Ekonomiczn¹, Politechni-
kê, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i na Akademi¹ Rol-
nicz¹. Kiedy wchodzi³em do jakiej� auli, najczê�ciej widaæ
by³o zmêczonych m³odych ludzi, bardzo czêsto �pi¹cych na
³awkach, czasem graj¹cych w okrêty. W tej sytuacji mówiæ
do nich by³o prawdziwie wielkim wyzwaniem. Nigdy nic mia-
³em takich wyk³adów i ju¿ nigdy w ¿yciu nic bêdê mia³ tego
niezwyk³ego do�wiadczenia, widz¹c, jak w pewnym momen-
cie, po kilku pocz¹tkowych zdaniach, studenci zaczynali siê
nawzajem budziæ, podnosiæ g³owy, wzajemnie mobilizowaæ,
pó�niej z coraz wiêksz¹ uwag¹ s³uchaæ, niekiedy nawet no-
towaæ. Oni mimo wszystko chcieli us³yszeæ co�, co mia³o
dla nich smak prawdy. Niesamowite do�wiadczenie" - wspo-
mina. Wiê� ze studentami ks. Jêdraszewski kontynuowa³
przez lata, anga¿uj¹c siê w tak¿e duszpasterstwo akade-
mickie a pó�niej jako odpowiedzialny za tê sferê jako delegat
KEP ds. duszpasterstwa m³odzie¿y.

M³odym dedykuje ks. Jêdraszewski swoj¹ kolejn¹
ksi¹¿kê: "Filozofia i modlitwa" (1986), która by³a owocem
wyk³adów z historii filozofii nowo¿ytnej i wspó³czesnej. Ksi¹¿-
ka ta prezentuje kluczowe postaci filozofii nowo¿ytnej i wspó³-
czesnej, pocz¹wszy od Kartezjusza po Karola Wojty³ê, po-
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PONIEDZIA£EK  13.02.17
  8.00 + Krystian Baran
18.00 + Kazimiera Wêgliñska (46 r.�m.)

WTOREK 14.02.2017
  8.00 + Marian Gruca - intencja od

Justyny i £ukasza
18.00 1) + Walenty �mi³ek (w setn¹

rocznicê urodzin)
2) Dziêkczynna w 25 rocznicê
urodzin Marleny z pro�b¹ o Bo¿e
b³ogos³awieñstwo, opiekê Matki
Bo¿ej i dary Ducha �wiêtego na
dalsze lata

�RODA 15.02.2017
  8.00 + Krystyna Hebda
18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 16.02.2017
  8.00 + Józef (greg.)
18.00 + Andrzej Tokarski (4 r.�m.),

++ Maria, Józef (24 r.�m.)

PI¥TEK 17.02.2017
  8.00 + Józef (greg.)
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 + Julia Sroka (9 r.�m.)

SOBOTA 18.02.2017
  8.00 + Danuta Sosiñska (4 r.�m.)
18.00  + Jan Gorka (12 r.�m.)

NIEDZIELA 19.02.2017
  8.00 + Józef (greg.)
  9.30 ++ Kazimierz, Genowefa Siwek
11.00 + Janina Rutkowska

(int. popogrzebowa)
12.00
13.00 ++ Jan (15 r.�m.), Stanis³awa

(10 r.�m.) Radoszyn
18.00 + Wies³aw Niziurski

INTENCJE MSZY �W.
13.02.2017 - 19.02.2017

IX Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
DROGA PRZEZ SERCE.

PRZYMIERZE SERC JEZUSA,
MARYI, NASZYCH.

kazuj¹c ich odniesienia do Boga w tym szczególnym �wietle, jakim by³a ich oso-
bista modlitwa. W krótkim zarysie poznajemy drogê, na której rodzi³y siê g³ówne
tezy ich filozofii. Wa¿niejsze jednak w tej ksi¹¿ce jest dochodzenie do wiary, do
spotkania z Niewyra¿alnym. Ca³o�æ tworzy zarys swoistej filozofii modlitwy oraz w
szerszej perspektywie filozofii duchowo�ci.

Mówi¹c o duszpasterstwie m³odzie¿y abp Jêdraszewski podkre�la potrze-
bê takiego sposobu g³oszenia Ewangelii, który korespondowa³by z pragnieniami
ludzi m³odych. "Papie¿ Franciszek apeluje w swej adhortacji o rado�æ wiary. Sam
jest najlepszym tego �wiadkiem. Jest to kwestia kluczowa, inaczej �wiata nie
przekonamy, a szczególnie m³odych, co do prawdziwo�ci Ewangelii. Mam tak¿e
�wiadomo�æ, jak du¿e znaczenie ma przekaz Ko�cio³a w sprawach etyki seksual-
nej. Wa¿ne, by m³odzi zrozumieli, ¿e nie jest to system zakazów krêpuj¹cy ich
wolno�æ, lecz ¿e jest to droga do pe³ni ich osobowego szczê�cia" - wyja�nia w
wywiadzie dla KAI.
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Uznaj¹c panowanie Chrystusa pragniemy, �aby Chrystusowy krzy¿ królo-
wa³�, ogarniaj¹c �ca³¹ nasz¹ ziemiê od Tatr, [od Giewontu] po Ba³tyk� � jak dwa-
dzie�cia lat temu, 6 czerwca 1997 roku, w Zakopanem mówi³ do nas Jan Pawe³ II.
Wraz z czci¹ oddawan¹ Chrystusowi, nasz¹ mi³o�æ pragniemy okazywaæ równie¿
Jego Przenaj�wiêtszej Matce (...) A na tej ma³opolskiej i ca³ej polskiej ziemi jest
przecie¿ bardzo wiele Maryjnych kaplic, �wi¹tyñ i sanktuariów, pocz¹wszy od
kaplicy Matki Boskiej Jaworzyñskiej Królowej Tatr na Wiktorówkach, do której od
ponad æwieræwiecza corocznie zd¹¿am.

W �wietle tego tak koniecznego zatroskania o zewnêtrzny kszta³t naszej
polskiej religijno�ci z ca³¹ moc¹ powraca upomnienie kardyna³a Karola Wojty³y z
poematu My�l¹c Ojczyzna�: �Oby�my nie stracili sprzed oczu tej przejrzysto�ci,
z jak¹ przychodz¹ ku nam dawne wydarzenia. (�) Oby�my nie rozszerzali wymia-
rów cienia. / Promieñ �wiat³a niechaj pada w serca i prze�wietla mroki pokoleñ�.

Dla nas, znajduj¹cych siê u progu 2017 roku, znaczy to: odkrywaæ ci¹gle na
nowo nieporównywaln¹ z niczym innym nasz¹ godno�æ Bo¿ych dzieci, które Pana
Jezusa maj¹ za Króla swych serc i sumieñ. Znaczy to tak¿e: budowaæ królestwo
Chrystusa i broniæ go w na-szym narodzie. Znaczy to równie¿: staæ na stra¿y tej
duchowej to¿samo�ci polskiego narodu, która swe korzenie znajduje w Mieszko-
wym Chrzcie z 966 roku. Znaczy to dalej: zdecydo-wanie broniæ ka¿dego poczête-
go ¿ycia i ukazywaæ piêkno chrze�cijañskiego ma³¿eñstwa i rodziny. Znaczy to
zw³aszcza: podkre�laæ rolê prawdy jako fundamentu autentycznego spotkania
cz³owieka z drugim cz³owiekiem, fundamentu ¿ycia spo³ecznego i politycznego.
Oto nasze czuwanie.

fragment homilii wyg³oszonej przez abpa Jêdraszewskiego
podczas Ingresu do Katedry Wawelskiej


