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1. “Polonia cepit habere episcopum” – takie słowa znajdujemy w najstarszych zapisach, pod
rokiem 968. W dwa lata po Chrzcie przyjętym przez Mieszka z rodu Piastów, pierwszego
historycznego władcę, Polska otrzymała po raz pierwszy biskupa. Był to zapewne biskup misyjny
imieniem Jordan, siedzibą jego był prawdopodobnie Poznań, a zasięg biskupiej posługi szedł w
parze z postępem ewangelizacji piastowskiej dziedziny.

Dla tego postępu przełomowym stał się rok 1000, po śmierci Świętego Wojciecha nad Bałtykiem.
Przy relikwiach Męczennika spotkał się syn Mieszka Bolesław Chrobry z cesarzem Ottonem III i
wysłannikami papieża Sylwestra II. Ustanowiono wówczas arcybiskupstwo w Gnieźnie oraz
biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Państwo Piastów zostało związane z nową
kościelną prowincją – metropolią gnieźnieńską, niezależną od sąsiadującej od zachodu metropolii
magdeburskiej, związaną natomiast bezpośrednio ze Stolicą Apostolską w Rzymie.

Okoliczność, że owa podstawowa organizacja hierarchiczna Kościoła w Polsce nastąpiła
stosunkowo rychło po Chrzcie Mieszka, świadczy o tym, że państwo Piastów rozwijało się i
konsolidowało, wchodząc w organizm ówczesnej Europy.

Dlatego tak doniosłe było dla Polski Tysiąclecie Chrztu, doniosłe będzie również tysiaclecie
męczeństwa Świętego Wojciecha oraz ustanowienia metropolii i pierwszej organizacji



hierarchicznej Kościoła na naszych ziemiach.

Ów dziejowy poczatek musimy mieć przed oczyma również i teraz, gdy na fundamentach tamtej
podstawowej struktury dokonuja się nowe przeobrażenia związane z Rokiem Pańskim 1992.

2. Przeobrażenia te pozostają w organicznym związku z Chrystusowym poleceniem skierowanym
do Apostołów po zmartwychwstaniu: “Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.  Słowa wypowiedziane w chwili, kiedy Chrystus
odchodził do Ojca po wypełnieniu swej ziemskiej misji, nabrały pełnej mocy w dniu
Pięćdziesiatnicy za sprawą Ducha Świętego. Od Niego przyjęli Apostołowie światło i męstwo
przepowiadania Ewangelii. W dniu Pięćdziesiątnicy objawił się w Jerozolimie Kościół posłany do
wszystkich narodów, przemawiajacy różnymi językami: Kościół powszechny, jeden w wielości
osób i wspólnot, które odtąd będą go tworzyły w miarę, jak Dobra Nowina zbawienia będzie
docierać do nowych ludzi i nowych ludów.

Sobór Watykański II skoncentrował swe magisterium na prawdzie o Kościele we wszystkich jego
wymiarach i aspektach. Wnikając w to magisterium, znajdujemy pełny komentarz do życia
Kościoła również w naszych dziejach od tysiąca z górą lat. Znajdujemy również podstawowe
wyjaśnienie dla decyzji, jakie obecnie zostają podjęte w związku z organizacją Kościoła w Polsce
u progu trzeciego tysiąclecia po Chrystusie. Organizacja ta ma na celu pełniejsze dostosowanie
misji Kościoła – czyli wszechstronnie pojętej ewangelizacji – do warunków i wymagań, jakie
stawiają czasy, w których żyjemy, i w których wypadnie żyć następnym pokoleniom na naszej
ojczystej ziemi.

3. Sobór przypomina, że “w osobach biskupów, których pomocnikami są kapłani, obecny jest
wśród nas Pan nasz Jezus Chrystus”.  Przeobrażenia, o jakich mówi niniejszy list, pragnę złączyć
z gorącym życzeniem dla całego Kościoła w Polsce, ażeby przez ubogacenie biskupiej posługi
Chrystus Pan bardziej stawał się obecny wśród społeczeństwa całej naszej Ojczyzny na różnych
miejscach. Niech ta zbawcza Chrystusowa obecność wyzwoli nowe energie w całym Ludzie
Bożym. Niech zwiąże bardziej jeszcze posługę kapłańską i życie zakonne z powołaniem świeckich
we wszystkich stanach i zawodach.

“Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego
zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” – uczy Vaticanum II.  Niech ten
sakrament Kościoła jeszcze pełniej się urzeczywistnia, “aby wszyscy ludzie, złączeni dziś ściślej
więzami społecznymi, technicznymi i kulturalnymi, osiągnęli pełną jedność również w Chrystusie”.
 

Zgodnie z doświadczeniem dziejów, składam tę decyzję – wspólnie z Wami, Synowie i Córki tej
samej Ojczyzny – w ręce Jasnogórskiej Pani, Królowej Polski i Matki Kościoła. Tak jak była z
Apostołami w dniu Pięćdziesiątnicy, w momencie narodzin Kościoła, tak niech będzie również z
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Kościołem w Polsce na dalszych etapach jego pielgrzymowania przez nasza ziemię do Domu
Ojca.

W Rzymie, u Św. Piotra, w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, 25 marca 1992
roku. 
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