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w arcHiKatedrze wrocławsKiej

wrocław, 6 marca 1978 roku

niech będzie pochwalony jezus chrystus!
słyszeliśmy testament zmarłego biskupa józefa marka. słyszeliśmy 

potem testament pana naszego jezusa chrystusa: „błogosławieni ubodzy 
duchem, błogosławieni cisi, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawie-
dliwości, błogosławieni miłosierni, błogosławieni, którzy cierpią prześlado-
wanie dla sprawiedliwości”.

słowo „testament” jest zawsze słowem życia, całego życia, które po-
twierdza się świadectwem śmierci. świadectwem swojej śmierci potwierdził 
jezus chrystus słowa wypowiedziane w Kazaniu na górze. testament ośmiu 
błogosławieństw, cały nowy testament. potwierdził wszystkie swoje słowa 
świadectwem śmierci, tej śmierci, którą teraz rozpamiętywamy w okresie 
wielkiego postu – śmierci, którą stale odnawiamy w eucharystii. przecież 
słowa ustanowienia eucharystii, słowa konsekracji nieustannie powtarzane 
przez tyle ust kapłańskich odnawiają tajemnicę jego śmierci. dają wciąż na 
nowo świadectwo jego śmierci. i tak wciąż na nowo potwierdza się i wypeł-
nia jego testament, nowy testament.

w ten nowy testament Boga-człowieka wpisaliśmy dzisiaj testament 
biskupa józefa marka, ostatnie słowa jego życia, wypowiedziane w perspek-
tywie zbliżającej się śmierci. słowa, które chciał, aby w chwili jego śmier-
ci były odczytane, ażeby jego śmiercią były potwierdzone, jako najprostsza 
prawda całego jego życia. i dlatego ten jego biskupi testament wpisaliśmy 
w cały nowy testament, wpisali w osiem błogosławieństw – w Krzyż i w eu-
charystię. w taki sposób dzisiaj z nim się rozstajemy.

myślę, że czynimy to zgodnie z wolą jezusa chrystusa i jego własną 
wolą. Kiedy tutaj tak się z nim rozstajemy, przy wypełnionej szczelnie ka-
tedrze wrocławskiej, w obecności reprezentantów episkopatu, w obecno-
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ści duchowieństwa, w obecności rodziny, i tej jego własnej, i tej rodziny 
Kościoła wrocławskiego, kiedy tak się z nim rozstajemy – staje nam przed 
oczyma inny obraz – nie tak dawno, jeszcze w dniu 27 grudnia 1973 roku, 
a więc niewiele więcej jak cztery lata temu.

Katedra wrocławska była tak samo pełna, zgromadzili się kapłani z całej 
archidiecezji, dokonywała się konsekracja biskupa józefa marka. Konsekro-
waliśmy go w obecności kardynała Bolesława Kominka, metropolity wro-
cławskiego, który już wówczas sam był śmiertelnie chory – konsekrowaliśmy 
go przy udziale wielkiej radości Bożego narodzenia, w czasie oktawy tych 
najradośniejszych świąt, przy udziale wielkiej radości ludu Bożego i prezbi-
terium Kościoła wrocławskiego. nie tak dawno temu.

stał przy gasnącym metropolicie wrocławskim ten człowiek młody, 
człowiek pełen sił, zdawało się, że była w nim jakaś szczególna synteza siły 
fizycznej i duchowej, wyniesionej z dziedzictwa własnej rodziny, wyniesio-
nej z dziedzictwa tego Kościoła, do którego przybył. przybył zaś tutaj z po-
granicza archidiecezji krakowskiej i diecezji katowickiej. jeszcze dzisiaj żyje 
w szczyrku jego matka dziewięćdziesięcioletnia. wtedy – w ten dzień było 
to źródło wielkiej radości dla matki, dla rodziny, dla Kościoła.

stał przed nami człowiek pełen sił, człowiek, który niósł w sobie wielkie 
nadzieje dla Kościoła, a także dla narodu tutaj na tych, jakże drogich dla nas 
– bezcennych ziemiach zachodnich, tutaj we wrocławiu. należał do pokole-
nia pionierów, można powiedzieć do drugiego pokolenia pionierów, bo pierw-
sze pokolenia stanowili ci, którzy w dojrzałych latach, z określonym charakte-
rem i urzędem przybyli tutaj zaraz po roku 1945, tak jak pierwsi ordynariusze 
wrocławscy: śp. Ks. infułat milik, śp. Ks. Kardynał Bolesław Kominek.

w ślad za tym pierwszym pokoleniem pionierów, ludzi w sile wieku, 
przybyli młodzi z różnych stron polski, przybyli zwłaszcza z małopolski, 
z podkarpacia, choćby z Beskidów, gdzie położony jest w Beskidach śląskich 
szczyrk – miejscowość dobrze znana i parafia także. stamtąd przybył józef 
marek, ażeby wstąpić do seminarium, ażeby tutaj rozpocząć swoje dążenie 
do kapłaństwa, żeby do kapłaństwa dojść, żeby stworzyć nowe pokolenie 
kapłanów wrocławskich, którzy już tutaj od początku, od pierwszego dnia 
pobytu w seminarium kształtowali swoje kapłaństwo. z tego to seminarium 
wchodzili do ludu Bożego we wrocławskiej archidiecezji, do różnych szero-
ko rozłożonych na tym terenie parafii.

należał do pokolenia tych właśnie pionierów, potem odbył studia na 
Katolickim uniwersytecie lubelskim, następnie podejmował różne prace 
w diecezji, w Kurii, w seminarium duchownym i wreszcie nadszedł dzień 
27 grudnia 1973 roku. ci wszyscy, którzy należeli do tego pokolenia mło-



 Kazania 37

dych pionierów ziem zachodnich, kapłanów ziem zachodnich, duchowni 
i świeccy, radowali się, że właśnie z tego pokolenia pionierów, kapłanów 
ziem zachodnich wyrasta pierwszy biskup i kapłan. Kapłan i biskup zawsze 
jest z ludzi wzięty i dla ludzi postawiony. trwa w szczególnym zespoleniu 
z ludźmi, spośród których jest wzięty i dla których zostaje postawiony. dla-
tego owa konsekracja biskupia była świętem nie tylko tego biskupa, ale 
także całego pokolenia kapłanów i polaków we wrocławiu, w archidiece-
zji wrocławskiej. radowali się, że ich pionierski trud zostaje potwierdzo-
ny i uwieńczony tą właśnie konsekracją, że z nich, z tego młodego ongiś 
pokolenia, wyrasta pierwszy biskup. stanął przed ołtarzem, ażeby otrzymać 
sakrę biskupią, pamiętamy dobrze, że wówczas nie tylko stanął, ale upadł, 
legł krzyżem. zawsze tak jest przy święceniach kapłańskich, zawsze tak jest 
przy konsekracji biskupiej, że święcony i konsekrowany pada krzyżem, pada 
twarzą na ziemię. w tej liturgicznej prostracji konsekrowany wyraża całą 
prawdę swojego życia, wpisuje to swoje życie od początku do końca w testa-
ment jezusa chrystusa, w ofiarę jezusa chrystusa.

pamiętamy wszyscy dobrze, jak tutaj upadł krzyżem biskup józef marek, 
ażeby wyrazić, leżąc na ziemi, tę prawdę o życiu, która się bezpośrednio sty-
ka z prawdą o śmierci. Bo ziemia zawsze przypomina ten proch – „z prochu 
powstałeś i w proch się obrócisz”. ziemia zawsze przypomina nam tę śmierć, 
która jest kresem życia. Kiedy tak się leży na ziemi krzyżem, wówczas czło-
wiek ma pełną świadomość tego, że z prochu ziemi podnosi go tylko Krzyż 
– tylko Krzyż jest świadectwem życia wpisanym w rzeczywistość śmierci tu-
taj na ziemi. więc kiedy tak leżał krzyżem biskup józef, wówczas pisał – już 
wówczas pisał ten dzisiejszy testament. już wpisał wówczas jego proste i za-
sadnicze słowa w testament jezusa chrystusa, w świadectwo śmierci dla ży-
cia, świadectwo życia przez śmierć. jest to tak wielkie świadectwo, że trzeba 
było upaść na ziemię, dotknąć czołem prochu posadzki i rozciągnąć ramiona 
na podobieństwo krzyża. wówczas też tak zespolony z całym nowym testa-
mentem – z programem ośmiu błogosławieństw – z tajemnicą  chrystuso-
wego Krzyża przeżywał na nowo swoje życie. życie to, które było za nim już 
dokonane i to, które było przed nim, którego czasu nie znał: życie biskupa, 
które się rozpoczynało. jedno jest pewne, że wtedy z głębi jego ludzkiej istoty, 
z głębi jego kapłańskiego serca podnosiła się cała gotowość oddania siebie 
bez reszty dla tego, którego Krzyż i ewangelia, jaką biskup bierze na swoje ra-
miona, jest wszystkim. to nie jest sprawa łatwa tak wpisać swoje życie i swój 
testament, i swoją śmierć, życie i śmierć, w testament jezusa chrystusa.

Kiedy człowiek słucha programu ośmiu błogosławieństw, wie, jak bar-
dzo ten prosty a wspaniały, boski i ludzki program jest ponad człowieka, 
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a równocześnie wie, jak bardzo ten program jest właśnie dla człowieka. 
jak bardzo jest on programem zbawienia, jak bardzo jest on programem 
ośmiu błogosławieństw. więc też i w ludzkim testamencie można zawsze 
powiedzieć o tym, że człowiek starał się, czynił wszystko, na co było go 
stać, ażeby temu programowi dorównać, ażeby swoim życiem go wypeł-
nić. to jest zadanie każdego chrześcijanina, to jest w szczególny sposób 
zadanie każdego kapłana, biskupa. program ośmiu błogosławieństw jest 
testamentem jezusa chrystusa i jest potwierdzony jego śmiercią i jego 
Krzyżem, potwierdzony do końca. to właśnie jezus chrystus ten program 
ośmiu błogosławieństw wypełnił bez reszty. nikt z nas nie może tego po-
wiedzieć o sobie, o żadnym człowieku. ważne jest to, że człowiek, ten 
człowiek, o którym teraz myślimy, wtedy w dniu konsekracji swojej wstał 
i był gotów wszystko uczynić, ażeby ten program, testament jezusa chry-
stusa, ewangelię ośmiu błogosławieństw wypełnić swoim słowem, swoim 
czynem, swoim działaniem, swoją posługą, biskupią posługą. i stał taki 
przed nami prosty i mocny, obiecujący, pełen duchowego, moralnego i fi-
zycznego zdrowia. razem z nim patrzyliśmy w przyszłość, w daleką przy-
szłość wrocławia, Kościoła wrocławskiego, ojczyzny na tych ziemiach.
plany Boże były jednak inne. Kiedy człowiek oddaje się Bogu do dyspozy-
cji, kiedy bez reszty daje siebie, a tak trzeba w dniu konsekracji biskupiej, 
wówczas pozostawia Bogu samemu decyzję, w jaki sposób to jego ludzkie 
oddanie, to poświęcenie siebie, Bóg sam zechce przyjąć. i bywa bardzo 
często, że Bóg przyjmuje to oddanie człowieka jako początek wielkiej, wie-
loletniej pracy dla Kościoła, pracy dla społeczeństwa, pracy dla narodu. 
ale bywa czasem tak, że Bóg tę ofiarę przyjmuje inaczej, nie jako począ-
tek wieloletniej biskupiej działalności duszpasterskiej, charytatywnej, na-
uczycielskiej, społecznej, tylko jako początek rychłego wyniszczenia przez 
chorobę i śmierć. Bywa czasem, że Bóg w taki sposób przyjmuje gotowość 
człowieka, oddanie całkowite, poświęcenie bez reszty. a jeżeli Bóg tak to 
przyjmuje, to znaczy, że dla Kościoła, dla społeczeństwa, dla ludu Boże-
go, dla ojczyzny, właśnie takie spełnienie ofiary jest potrzebą. nie zawsze 
wiemy dlaczego – nieraz sobie to pytanie zadajemy, stojąc przy trumnie 
młodego, po ludzku jeszcze obiecującego człowieka, który odchodzi w peł-
ni sił, kapłana, biskupa, który odchodzi w pełni męskich sił – zadajemy 
wtedy sobie to pytanie. jednakże wymowa przyjętej w ten sposób ofiary 
jest zawsze ogromna, tak jak ogromna była i pozostała wymowa przyjętej 
w ten sposób ofiary samego jezusa chrystusa. przecież on, pan nasz jezus 
chrystus w pełni sił męskich – w trzydziestym trzecim roku życia – doko-
nał ofiary, to była ofiara jezusa chrystusa syna Bożego.
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Kiedy dzisiaj rozstajemy się z biskupem józefem markiem, nasze my-
śli i serca są właśnie pełne tych pytań. ale bardziej jeszcze pełne zaufania 
do opatrzności, do Bożego ojcostwa i do chrystusowego Krzyża. przecież 
w okresie wielkiego postu przeżywamy tajemnicę Krzyża, jako wspomnie-
nie i odnowienie paschy, przejścia. przeszedł przez śmierć do pełni życia, 
przez Krzyż do zmartwychwstania. i tak też w duchu paschalnym wielko-
postnej i wielkanocnej ofiary patrzymy na tę trumnę młodego człowieka, 
młodego biskupa, jednego z pionierów. dzisiaj żegnamy go tutaj i dołączamy 
do tych wszystkich pionierów Kościoła, a przez to samo i do polskości we 
wrocławiu, na ziemiach zachodnich. dołączamy go do imienia Bolesława 
Kominka, do imion andrzeja i pawła, biskupów, do tych wszystkich imion 
dołączamy dzisiaj imię józefa, jako tego, który jest wyrazicielem drugiego 
pokolenia pionierów Kościoła i polskości we wrocławiu.

czynimy to w poczuciu dziejów, z głęboką świadomością historyczną, 
czynimy to jednak nade wszystko z głęboką świadomością chrześcijańską, 
w duchu wiary.

przyszliśmy pożegnać zmarłego. dopóki jeszcze wieko trumny było od-
chylone widzieliśmy, jak straszliwie ta młoda, do niedawna zdrowa i ener-
giczna twarz i cały korpus były wyniszczone straszliwą chorobą i śmiercią. 
przyszliśmy pożegnać człowieka, przyszliśmy przeprowadzić człowieka, 
uczestniczyć w jego tajemnicy paschalnej, uczestniczyć w jego przejściu 
przez śmierć do żywota i dlatego modlitwa nasza pełna jest nadziei, a na-
dzieja nasza pełna jest modlitwy.

czy tylko odszedł – czy tylko umarł? przede wszystkim wskazał drogę 
i za to jesteśmy mu wdzięczni – jemu, a nade wszystko jesteśmy wdzięczni 
chrystusowi za to, że swoje życie włączył w jego śmierć i swój testament, 
prosty i zwięzły testament biskupi, wpisał w nowy testament. wpisał w pro-
gram ośmiu błogosławieństw, wpisał w tajemnicę Krzyża i eucharystii, wpi-
sał w nadzieję zmartwychwstania. nie tylko odchodzi, pokazuje nam drogę, 
a więc życzymy mu, ażeby się na nim wypełnił do końca program ośmiu bło-
gosławieństw, który nigdy nie może się wypełnić do końca tutaj na ziemi.

„Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest Królestwo niebie-
skie”. życzymy mu tego. „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedli-
wości, albowiem oni będą nasyceni” – życzymy mu tego. „Błogosławieni 
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. życzymy mu tego. „Bło-
gosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

życzymy mu tego, życzymy mu tego. amen.

Źródło: „wrocławskie wiadomości Kościelne” 1978, nr 3–4, s. 98–103.


