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KonseKracji BisKupiej 
Księdza józeFa marKa 

w arcHiKatedrze wrocławsKiej

wrocław, 27 grudnia 1973 roku

wasza eminencjo, najdostojniejszy Księże Kardynale, metropolito 
wrocławski – drodzy Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, i łasce chrztu 
św. – drogi Biskupie nominacie, józefie, który przed chwilą w obecności 
ludu Bożego usłyszałeś wolę ojca świętego pawła Vi i pragniesz ją wypeł-
nić – wszyscy zebrani w tej czcigodnej katedrze Kościoła metropolitalnego 
wrocławskiego!

Kieruję w tej chwili wyrazy głębokiej czci i radości pod adresem Kościo-
ła wrocławskiego. tej wspólnej radości, jaka płynie z uroczystości Bożego 
narodzenia, oraz tej radości, jaka płynie z dzisiejszej uroczystości, konse-
kracji biskupiej. wyrazy tej czci składam na ręce arcypasterza, metropolity 
wrocławskiego, który dzisiejszej uroczystości przewodniczy. te wyrazy czci 
składam całemu ludowi Bożemu od Kościoła metropolitalnego Krakow-
skiego i przynoszę je od grobu św. stanisława Biskupa i męczennika, przyno-
szę je z królewskiej katedry na wawelu. przynoszę te wyrazy czci i zarazem 
jedności prawdziwej, prawie tysiącletniej, która to jedność zespoliła nasze 
kościoły w jednej organizacji kościelnej w polsce, zespoliła te najstarsze ko-
ścioły: wrocław, Kraków a także Kołobrzeg obok gniezna i poznania. trwa-
my w tej wspólnocie do dzisiaj. 

przybywam do was, by spełnić życzenie waszego arcypasterza, do-
konać konsekracji jego współpracownika w urzędzie biskupim w duchu 
wspólnoty. ta wspólnota łączy nasze najstarsze diecezje poprzez całe dzieje, 
a w dobie dzisiejszej wspólnota ta na nowo została zorganizowana tak, jak to 
było na początku naszych dziejów. przeżywamy jeszcze raz głęboką radość, 
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Kościół bowiem wrocławski przez konsekrację nowego biskupa potwierdza 
swój wielki wkład i swoją wielką żywotność w dziejach Kościoła tak pol-
skiego, jak i powszechnego. wyrazem tej żywotności były decyzje ogłoszone 
w ostatnim roku, ustanawiające należycie zorganizowaną metropolię wro-
cławską. wyrazem tej żywotności było podniesienie do godności kardynal-
skiej Ks. arcybiskupa metropolitę, co przeżywaliśmy wspólnie i w rzymie, 
i w polsce. dzisiaj ten Kościół wrocławski przeżywa swoje święto, swoje 
nowe święto – jest nim powołanie biskupa pomocniczego, który ma służyć 
ludowi Bożemu przy boku swego metropolity.

zapewniam waszą eminencję, że nie tylko Kościół wrocławski zanosił 
modły do pana w imię maryi, jako uzdrowienia chorych. zanosił je także 
Kościół krakowski i cały Kościół Boży w naszej ojczyźnie, bo droga jest 
nam osoba waszej eminencji. po tylu wiekach jest tutaj, we wrocławiu, 
metropolita polak. świadczy to o historycznym dziele, jakiego dokonał lud 
Boży na tych ziemiach, dziele, jakiego dokonało duchowieństwo diecezjal-
ne i zakonne, a wszyscy pod przewodnictwem waszej eminencji. dzisiejsza 
uroczystość jest owocem wszystkich dokonań, a zarazem pasterskiej troski 
Ks. Kardynała. jeżeli w tym dniu spieszę, aby go wyręczyć, stosuję się do 
zaleceń lekarzy, którzy nie pozwalają, by zbyt szybko po operacji mógł się 
podjąć tak wielkiego zadania. czyniąc to – wywołuję w mojej świadomości 
i świadomości was wszystkich zebranych te tysiącletnie więzy, które złączyły 
nasze Kościoły. uroczystość dzisiejsza przyczyni się do pogłębienia tych wię-
zów, tym bardziej, że Biskup nominat, na którego mam włożyć swoje ręce, 
jest synem krakowskiej ziemi, pochodzi z parafii szczyrk. całe jednak swoje 
życie kapłańskie, od chwili wstąpienia do seminarium, zawdzięcza archi-
diecezji wrocławskiej. to jest bardzo wymowny znak communio ecclesiarum, 
wspólnoty między Kościołami, której uczy nas sobór watykański ii w kon-
stytucji o Kościele.

w tej chwili myśli nasze kieruję do ojca świętego. słyszeliśmy przed 
chwilą jego decyzję, jego wspaniałą bullę prekonizacyjną. pragniemy speł-
nić jego wolę. najwyższy pasterz i namiestnik chrystusa troszczy się o cały 
Kościół i mianuje biskupów w całym Kościele. przystąpmy teraz do konse-
kracji.

Konsekracja odbywa się w uroczystość św. jana apostoła i ewangelisty. 
ma to swoją szczególną wymowę. liturgia Kościoła wplotła w tajemnicę 
Bożego narodzenia postać apostoła tak, jak wczoraj wplotła w tę tajem-
nicę postać pierwszego męczennika św. szczepana. ma to swoją wymowę. 
przecież właśnie św. jan apostoł i ewangelista był tym, który najzwięźlej 
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i najgłębiej nakreślił znaki twojego posłannictwa – Biskupie nominacie! 
masz być, jako biskup, wyznawcą i głosicielem tego życia i tej światłości, 
o której mówił słowem i pismem apostoł jan. masz być wyznawcą z głębi 
twej duszy, a zarazem głosicielem, mocą twego posłannictwa i posługiwa-
nia, głosicielem życia i światłości. masz jak on, kłaść głowę na piersiach 
mistrza i czerpać stamtąd to, czego nie można nauczyć się z żadnych ksią-
żek, ale trzeba czerpać ze słowa, które stało się ciałem i zamieszkało między 
nami! Biskup powołany jest dla Kościoła powszechnego, ale ojciec święty 
określa dokładnie jego urząd i posłannictwo wśród ludu Bożego. ale obraz 
nasuwający się z dzisiejszej liturgii, nakreślony pod twoim adresem Biskupie 
nominacie, nie jest jeszcze pełny. przedziwnym apostołem był jan zebede-
usz. jego powołanie było wyjątkowe. w momencie najbardziej dramatycz-
nym z ludzkiego punktu widzenia, na Kalwarii, do niego powiedział pan 
jezus z wysokości krzyża słowa, które tego biednego w owej chwili apostoła 
w szczególny sposób zjednoczyły z matką chrystusową: „matko – oto syn 
twój”! „synu – oto matka twoja”. w powołaniu maryjnym św. jan apostoł 
i ewangelista stał się reprezentantem całego ludu Bożego do końca wie-
ków. Kiedy więc dzisiaj – drogi Bracie nasz – masz się stać następcą apo-
stołów, jednym z wielu, trzeba byś przyjął całą tajemnicę dnia i związał się 
z matką najświętszą tak, jak związał się św. jan z maryją. w tym jest prze-
cież przedziwne źródło żywotności Kościoła. my to szczególnie odczuwamy 
na polskiej ziemi. tego ci życzymy, byś przez całe swoje życie odczytywał 
ewangelię janową, która opisuje fakt jego związku mistycznego z matką 
człowieka i matką Kościoła.

na tym kończę swoje życzenia. najdostojniejszy metropolito wrocław-
ski! nie wiem, czy wszystko wypowiedziałem, co jest w twoim sercu. stara-
łem się to twoje serce dzisiaj zrozumieć i wytłumaczyć w świetle dzisiejszej 
liturgii Kościoła.

teraz zaś zgodnie z twoim życzeniem i idąc za wolą ojca świętego, 
dokonam obrzędu konsekracji, a was proszę byście uczestniczyli w tych ce-
remoniach z wielką wiarą, wielką miłością, która przenika stulecia, która 
sięga tak daleko ku przeszłości, jak daleko sięgają milenijne związki bisku-
pów wrocławskich i krakowskich, ale która z tej przeszłości wyprowadza 
przyszłość i dzień dzisiejszy. takimi myślami otoczymy nowego Biskupa, 
który ma służyć ludowi Bożemu przy boku swego metropolity. Będziemy 
prosić pana Boga, by to jego posługiwanie było owocne i błogosławione, 
za wstawiennictwem wielkich pasterzy, biskupów męczenników, wojciecha 
i stanisława, za wstawiennictwem św. jana apostoła i ewangelisty. Będzie-



my błagać o to za wstawiennictwem maryi, matki Kościoła, która ciągle 
jest wśród nas i swoim macierzyństwem otacza Kościół, jak niegdyś swoim 
dziewiczym macierzyństwem otoczyła syna Bożego i w dniu Bożego na-
rodzenia objawiła światu. niech radość Bożego narodzenia powiększy się 
w Kościele wrocławskim i całej naszej ojczyźnie przez konsekrację Biskupa 
pomocniczego, józefa marka.

Źródło: „wrocławskie wiadomości Kościelne” 1973, nr 1–2, s. 41–44.
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