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POŻEGNANIE KS. ARCYBISKUPA TADEUSZA GOCŁOWSKIEGO

W piątek, 6 maja 2016 roku w Bazylice Archikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku Oliwie odbyły się 
uroczystości pogrzebowe śp. Ks. Arcybiskupa Seniora Tadeusza Gocłowskiego. Pierwszy Metropolita Gdański 
odszedł do Domu Ojca w uroczystość NMP Królowej Polski, 3 maja 2016 roku. 

Archidiecezja Gdańska pożegnała niezwykle gorliwego kapłana i biskupa. Przez swoją służbę głosił Dobrą 
Nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa, składał dziękczynną ofiarę Eucharystii, umacniał słabych i okazywał 
miłosierdzie grzesznym poprzez posługę pojednania. Parafię św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie na 
uroczystości pogrzebowej zmarłego Arcybiskupa reprezentował ks. proboszcz Andrzej Sowiński.
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Ze smutkiem powiadamiamy, że w dniu 3 maja 2016 roku, w uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, odszedł do Domu Miłosiernego Ojca w 84 
roku życia, 60 roku kapłaństwa i 33 roku biskupstwa

† Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski
pierwszy Metropolita Gdański.

Środa, 4 maja
g. 16.00 — Wprowadzenie trumny z ciałem Księdza Arcybiskupa Seniora 
z placu do Bazyliki Archikatedralnej
g. 18.00 — Msza św. na którą zapraszamy Moderatorów, Profesorów i 
Alumnów Gdańskiego Seminarium Duchownego

Czwartek, 5 maja
g. 16.00 — Msza św. na którą zapraszamy Wiernych, którym Ksiądz 
Arcybiskup Senior udzielał posług liturgicznych oraz Kapłanów, których 
wyświęcił
g. 18.00 — Msza św. na którą zapraszamy Osoby Życia Konsekrowanego

Piątek, 5 maja
g. 11.00 — MSZA ŚWIĘTA POGRZEBOWA w intencji zmarłego Księdza 
Arcybiskupa Seniora Tadeusza Gocłowskiego z udziałem Episkopatu 
Polski pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego; po Mszy 
Świętej przeniesienie trumny z ciałem do Krypty Biskupów Gdańskich

+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup

Metropolita Gdański

Ze smutkiem powiadamiam,
że w dniu 3 maja 2016 roku

w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
odszedł do Domu Miłosiernego Ojca

w 85 roku życia, 60 roku kapłaństwa i 34 roku biskupstwa

śp. Ksiądz Arcybiskup 
TADEUSZ GOCŁOWSKI

pierwszy Metropolita Gdański
ur. 16 września 1931 roku w Piskach.

Parafialna Msza święta załobna w intencji Zmarłego Księdza Arcybiskupa Seniora
będzie sprawowana w poniedziałek, 9 maja 2016 roku o godz. 19.00

w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie.
Serdecznie zapraszam wszystkich drogich Parafian do wspólnej modlitwy.

               Ks. Andrzej SowińskiRequiescat in pace
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SŁOWO METROPOLITY GDAŃSKIEGO
W ZWIĄZKU Z ODEJŚCIEM DO DOMU OJCA

KSIĘDZA ARCYBISKUPA 
TADEUSZA GOCŁOWSKIEGO

„Credite Evangelio” – „Zawierzcie Ewangelii” tak 
brzmiało zawołanie zmarłego dnia 3 maja 2016 roku 
Księdza Arcybiskupa Seniora Tadeusza Gocłowskiego – 
pierwszego Metropolity Gdańskiego.

Z całym oddaniem głosił Ewangelię i swoją postawą 
zachęcał do zawierzenia Bożemu Słowu. Całe Jego 
pasterskie życie było wierną i pokorną realizacją 
biskupiego zawołania.

Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, urodził się 16 
września 1931 roku w Piskach na Mazowszu, niedaleko 
Łomży, gdzie rodzice zakupili gospodarstwo rolne, 
po powrocie z emigracji w USA. Był najmłodszym z 
ośmiorga dzieci Feliksa i Józefy z domu Lemańskiej. 
Atmosferę domu rodzinnego wspominał, jako głęboko 
patriotyczną i przepojoną duchem wiary. Edukację 
rozpoczął w roku 1937, w rodzinnych Piskach. Przerwał 
ją czas wojny. W kościele pw. św. Jana Chrzciciela w 
Piskach przystąpił też do pierwszej Komunii świętej i 
przyjął sakrament bierzmowania. 

W wieku 15 lat, w styczniu 1946 roku rozpoczął 
naukę w Niższym Seminarium Duchownym Księży 
Misjonarzy św. Wincentego à Paulo w Krakowie. 
Egzamin dojrzałości złożył w Liceum im. Króla Jana 
III Sobieskiego w Krakowie. W październiku 1949 roku 
został przyjęty do Zgromadzenia Księży Misjonarzy, w 
którym złożył śluby wieczyste. 

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa 
Stanisława Rosponda dnia 24 czerwca 1956 roku. 
Po studiach na Wydziale Prawa Kanonicznego 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wykładał łacinę 
i prawo kanoniczne w Instytucie Teologicznym Księży 
Misjonarzy w Krakowie oraz (od 1 października 1960 
roku) w Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku 
Oliwie. W latach 1971–1973 i 1982–1983 sprawował 
urząd rektora gdańskiego seminarium. W międzyczasie 
(w latach 1973–1982) był wizytatorem polskiej prowincji 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. 

22 marca 1983 został mianowany biskupem 
pomocniczym diecezji gdańskiej ze stolicą tytularną 
Beneventum. Święcenia biskupie otrzymał 17 kwietnia 
1983 roku w bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Gdańsku. Udzielił mu ich kardynał Józef Glemp, 
prymas Polski, któremu towarzyszyli Lech Kaczmarek, 
biskup diecezjalny gdański, i Albin Małysiak, biskup 
pomocniczy krakowski. 

Po śmierci biskupa Lecha Kaczmarka (31 lipca 1984) 
pełnił urząd administratora diecezji. 31 grudnia 1984 
roku papież św. Jan Paweł II mianował go biskupem 
diecezjalnym diecezji gdańskiej. 25 marca 1992 roku, 
w związku z utworzeniem metropolii gdańskiej, został 
wyniesiony do godności arcybiskupa metropolity. 

Od samego początku patronował rozwojowi, 
najpierw podziemnych, a później oficjalnych struktur 
„Solidarności”. W wolnej Polsce przez wiele lat 
uczestniczył w pracach Komisji Wspólnej Rządu i 
Episkopatu, pełnił też obowiązki Duszpasterza Ludzi 
Pracy oraz Duszpasterza Ludzi Morza. Patronował 
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dwukrotnie: w 
roku 1987 i 1999 gościł w Gdańsku papieża Jana Pawła 
II podczas jego podróży apostolskich do Polski. 

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski przez lata swojej 
posługi, jako kapłan i biskup, wniósł ogromny wkład w 
formację intelektualną oraz duchową wielu kapłanów 
i ludzi świeckich. Niestrudzenie i z wielkim oddaniem 
służył wiernym najpierw Diecezji, a później Archidiecezji 
Gdańskiej. Dbał o kontakt ze światem nauki, kultury 
i środowiskami twórczymi, był opiekunem wielu 
ważnych inicjatyw społecznych. Jako Arcybiskup 
Emeryt, do ostatnich chwil pełnił posługę pasterską w 
Archidiecezji Gdańskiej.

Odwiedzając Księdza Arcybiskupa Tadeusza w 
szpitalu za każdym razem zapewniałem go o modlitwie, 
bliskości i wsparciu nas wszystkich. 

Do końca pozostał wierny modlitwie, którą obejmował 
potrzeby całego Kościoła, ale szczególne miejsce w 
Jego sercu zawsze zajmował Kościół Gdański. Możemy 
być pewni, że będąc już po drugiej stronie życia nadal 
modli się za nas. My także o Nim nie zapominajmy w 
swoich modlitwach. 

Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski zmarł w 
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski, 3 maja 2016 roku w Uniwersyteckim Centrum 
Klinicznym w Gdańsku, w 85 roku życia, 60 roku 
kapłaństwa i 33 roku biskupstwa.

Odszedł od nas w ogłoszonym przez papieża Franciszka 
Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, kiedy ze szczególną 
uwagą rozważamy orędzie o Miłosierdziu Boga, który 
pochyla się nad każdą ludzką biedą, a dla każdego 
jest niewyczerpanym źródłem nadziei i wezwaniem do 
czynnego okazywania miłosierdzia braciom. Orędzie 
Miłosierdzia Bożego zawsze było Mu bliskie i drogie. 
Historia jakby wpisała je w tragiczne doświadczenie 
drugiej wojny światowej. W tych trudnych latach i 
czasie powojennego zniewolenia było ono szczególnym 
oparciem i niewyczerpanym źródłem nadziei.

To nie przypadek, że Ksiądz Arcybiskup Tadeusz 
został wezwany przez Boga w tym szczególnym 
roku. Swoim gorliwym kapłańskim życiem, któremu 
rytm wyznaczała Eucharystia, zasłużył sobie, by 
pod szczególnym patronatem św. Siostry Faustyny i 
Błogosławionych Kapłanów Gdańskich wejść do domu 
Ojca po zasłużoną nagrodę życia wiecznego.

Pragnę serdecznie podziękować Wszystkim za 
jakiekolwiek dobro wyświadczone Zmarłemu, 
zwłaszcza w ostatnim czasie choroby. Specjalne słowa 
wdzięczności w imieniu Śp. Zmarłego kieruję pod 
adresem lekarzy i służby medycznej oraz tych, którzy 
swą obecnością towarzyszyli Mu do ostatnich chwil 
życia.

Wszystkim, którym śmierć Księdza Arcybiskupa 
Tadeusza sprawiła ból, wyrażam moje serdeczne 
współczucie. Niech pamięć o jego pięknym życiu 
pomoże im przezwyciężyć smutek, a nasza wdzięczność 
za wszelkie dobro, jakiego doznaliśmy przez życzliwą i 
pełną miłości obecność, niech zamieni się w modlitwę 
także za bliskich i przyjaciół Zmarłego. Nieśmy dalej 
tę dobroć, życzliwość, której doświadczaliśmy od Śp. 
Księdza Arcybiskupa Tadeusza. Niech pamięć o Nim 
zapala nas do takiej gorliwości o sprawy Boże, jaka 
cechowała Jego osobę.

 
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie!

Ks. Arcybiskup SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ
Metropolita Gdański
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ŚP. ARCYBISKUP 
DR TADEUSZ GOCŁOWSKI

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, urodził się 16 
września 1931 roku w Piskach na Mazowszu, niedaleko 
Łomży, gdzie rodzice zakupili gospodarstwo rolne, 
po powrocie z emigracji w USA. Był najmłodszym z 
ośmiorga dzieci Feliksa i Józefy z domu Lemańskiej. 
Atmosferę domu rodzinnego wspominał, jako głęboko 
patriotyczną i przepojoną duchem wiary. Edukację 
rozpoczął w roku 1937, w rodzinnych Piskach. Przerwał 
ją czas wojny. W kościele pw. św. Jana Chrzciciela w 
Piskach przystąpił też do pierwszej Komunii świętej i 
przyjął sakrament bierzmowania. 

W wieku 15 lat, w styczniu 1946 roku rozpoczął naukę 
w Niższym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy 
św. Wincentego à Paulo w Krakowie. Egzamin 
dojrzałości złożył eksternistycznie w Liceum im. Króla 
Jana III Sobieskiego w Krakowie. W październiku 
1949 roku został przyjęty do Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy, w którym złożył śluby wieczyste w dniu 15 
grudnia 1951 roku. W latach 1951–1956 odbył studia 
filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym 
Księży Misjonarzy w Krakowie. Święcenia prezbiteratu 
przyjął z rąk biskupa Stanisława Rosponda, biskupa 
pomocniczego krakowskiego, w kościele Nawrócenia 
św. Pawła Apostoła w Krakowie, w dniu 24 czerwca 
1956 roku. W latach 1956–1959 kontynuował studia 
na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył ze stopniem 
licencjata. 

W kolejnych latach wykładał łacinę i prawo 
kanoniczne w Instytucie Teologicznym Księży 
Misjonarzy w Krakowie oraz (od 1 października 1960 
roku) w Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku-
Oliwie. W latach 1969–1970 studiował na Wydziale 
Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu 
Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie, gdzie w 
roku 1970 uzyskał doktorat na podstawie dysertacji 
Potrydenckie seminaria diecezjalne powierzone 
kierownictwu Zgromadzenia Misji – w szczególności w 
Polsce.

W latach 1971–1973 i 1982–1983 sprawował urząd 
rektora gdańskiego seminarium. W międzyczasie (w 
latach 1973–1982) był wizytatorem polskiej prowincji 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Należał 
do Komisji Liturgicznej i Komisji Przygotowawczej 
II synodu diecezji gdańskiej, który odbył się w 1972 
roku. 

22 marca 1983 r. został mianowany biskupem 
pomocniczym diecezji gdańskiej ze stolicą tytularną 
Beneventum. Święcenia biskupie otrzymał 17 kwietnia 
1983 r. w bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Gdańsku. Udzielił mu ich kardynał Józef 
Glemp, prymas Polski, któremu towarzyszyli Lech 
Kaczmarek, biskup diecezjalny gdański, i Albin 
Małysiak, biskup pomocniczy krakowski. Jako dewizę 
biskupią przyjął słowa „Credite Evangelio” (Zawierzcie 
Ewangelii). W latach 1983–1984 sprawował urząd 
wikariusza generalnego diecezji. Po śmierci biskupa 
Lecha Kaczmarka pełnił urząd administratora diecezji.

31 grudnia 1984 roku papież św. Jan Paweł II 
mianował go biskupem diecezjalnym diecezji gdańskiej. 
Ingres do katedry Trójcy Przenajświętszej w Gdańsku-
Oliwie odbył 2 lutego 1985 roku. 25 marca 1992 roku, 
w związku z utworzeniem metropolii gdańskiej, został 
wyniesiony do godności arcybiskupa metropolity. 
Paliusz metropolitalny otrzymał w Bazylice św. Piotra 
w Rzymie 29 czerwca 1992 roku. 

Od samego początku patronował rozwojowi, 
najpierw podziemnych, a później oficjalnych struktur 
„Solidarności”. W wolnej Polsce przez wiele lat 
uczestniczył w pracach Komisji Wspólnej Rządu i 
Episkopatu. Patronował Fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia. Dwukrotnie: w roku 1987 i 1999 gościł w 
Gdańsku papieża Jana Pawła II podczas jego podróży 
apostolskich do Polski. 17 kwietnia 2008 roku papież 
Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z urzędu 
arcybiskupa metropolity gdańskiego.

W ramach prac Konferencji Episkopatu Polski wszedł 
w skład Rady Głównej (od roku 1996 Rady Stałej). Objął 
funkcje przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa 
Ludzi Pracy i Komisji ds. Duszpasterstwa Ludzi 
Morza. Został członkiem Komisji ds. Seminariów 
Duchownych, Komisji ds. Zakonnych, Komisji 
Prawnej i Komisji Iustitia et Pax, a także referentem 
ds. Biskupów Emerytów. Został członkiem Papieskiej 
Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych oraz 
Kongregacji ds. Biskupów.

Był współkonsekratorem podczas sakry biskupów 
pomocniczych gdańskich: Zygmunta Pawłowicza (w 
1985 r.), Ryszarda Kasyny (w 2005 r.) i Zbigniewa 
Zielińskiego (w 2015 r.), a także biskupa pomocniczego 
warmińskiego Jacka Jezierskiego (w 1994 r.) i biskupa 
pomocniczego toruńskiego Józefa Szamockiego (w 
2000 r.).

Postanowieniem prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego z 9 listopada 2011 roku został 
odznaczony Orderem Orła Białego. W 2006 roku 
otrzymał Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. W 2003 roku został laureatem Medalu 
Świętego Brata Alberta. W 2008 roku otrzymał 
Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla Województwa 
Pomorskiego. 

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski przez lata swojej 
posługi, jako kapłan i biskup, wniósł ogromny 
wkład w formację intelektualną oraz duchową 
wielu kapłanów i ludzi świeckich. Niestrudzenie i z 
wielkim oddaniem służył wiernym najpierw Diecezji, 
a później Archidiecezji Gdańskiej. Dbał o kontakt ze 
światem nauki, kultury i środowiskami twórczymi, 
był opiekunem wielu ważnych inicjatyw społecznych. 
Jako Arcybiskup Emeryt, do ostatnich chwil pełnił 
posługę pasterską w Archidiecezji Gdańskiej.

Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski zmarł w 
ogłoszonym przez Papieża Franciszka Jubileuszowym 
Roku Miłosierdzia, w Uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski, 3 maja 2016 roku w 
Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, w 85 
roku życia, 60 roku kapłaństwa i 33 roku biskupstwa.

Requiescat in pace
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Ostatnia Msza święta Ks. Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Mierzeszynie, 21 listopada 2013 roku. Koncelebrują: ks. prałat Edward Szymański, 

ks. kanonik Gerard Borys i ks. proboszcz Andrzej Sowiński.

Ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski prezentuje podarowany mu portret Ks. Jana Pawła Aeltermanna, 
proboszcza mierzeszyńskiego i męczennika II wojny światowej. Obok dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Mierzeszynie pan Bogdan Skiba. Mierzeszyn, 21 listopada 2013 roku.
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Ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski po raz ostatni nawiedza kościół parafialny św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie w towarzystwie ks. proboszcza Andrzeja Sowińskiego, 21 listopada 2013 roku.

W Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie, 21 listopada 
2013 roku. Od lewej: pani Zofia Szymańska, pan Bogdan Skiba, pan Marek Czerwiński, 
ks. Andrzej Sowiński, pani Eva Maria Aeltermann, Ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, 
pan Błażej Konkol i pan Władysław Ornowski
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Dnia 6 maja 2016 roku odbyły się uroczystości 
pogrzebowe zmarłego we wtorek, 3 maja 2016 
roku, Ks. Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego 
CM. Po Mszy świętej, w której uczestniczyli 
przedstawiciele polskiego episkopatu i władz 
państwowych, trumna z ciałem pierwszego 
metropolity gdańskiego została złożona w Krypcie 
Biskupów Gdańskich w oliwskiej archikatedrze.

Mszy świętej przewodniczył Ks. Arcybiskup 
Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański wraz z 
kilkudziesięcioma biskupami, którzy przybyli z 
całej Polski. Byli wśród nich nuncjusz apostolski w 
Polsce Ks. Arcybiskup Celestino Migliore, Prymas 
Polski Ks. Arcybiskup Wojciech Polak oraz Ks. 
Arcybiskup Henryk Muszyński, Prymas senior, 
który wygłosił homilię.

,,Odszedł jeden z najwybitniejszych biskupów 
naszych czasów II połowy XX i początku XXI wieku, 
duchowy syn św. Wincentego a`Paulo, szlachetny i 
otwarty człowiek, wrażliwy na potrzeby bliźniego, 
a jednocześnie gorliwy szafarz sakramentów 
i sługa Ewangelii, niestrudzony duszpasterz 
Kościoła, a szczególnie ludzi pracy i ludzi morza, 
wielki społecznik, szczerze zaangażowany także 
w życie publiczne naszej Ojczyzny, patriota 
w rozumieniu św. Jana Pawła II, orędownik, 
pasterz i strażnik ,,Solidarności”, szczególnie 
w najtrudniejszych czasach jej powstania, 
delegalizacji, ale i późniejszej działalności. 
Był także wychowawcą i nauczycielem wielu 
pokoleń kapłanów. Jednak cała jego biskupia 
posługa, najpierw jako biskupa pomocniczego, 
następnie jako biskupa diecezjalnego i wreszcie 
jako pierwszego arcybiskupa i metropolity, jest 
związana właśnie z Gdańskiem” - tak pokrótce 
przedstawił najważniejsze dokonania Zmarłego Ks. 
Arcybiskup Henryk Muszyński.

Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński przypomniał 
najważniejsze fakty z długiego i bogatego życia 
Ks. Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Przez 
lata jako kapłan i biskup wniósł ogromny wkład 
w formację kapłanów i ludzi świeckich. Z wielkim 
oddaniem służył w diecezji, później archidiecezji 
gdańskiej, dbał o kontakt ze środowiskami 
nauki i kultury, był opiekunem wielu inicjatyw 
społecznych. Ks. Arcybiskup Muszyński dodał, 
że jako syn Ziemi Kaszubskiej osobiście dziękuje 
za wszystko, co Ks. Arcybiskup zrobił dla Ziemi 
Pomorskiej i Kaszubów, gdyż za jego przyczyną 
doczekaliśmy się języka kaszubskiego w liturgii. 
Wspierał wiele inicjatyw i badań nad Pomorzem, 
Kaszubami i kaszubszczyzną. Kaznodzieja 
przypomniał, że Zmarły był członkiem honorowym 
Zrzeszenia Kaszubskiego i Instytutu Kaszubskiego.

Po przedstawieniu działalności śp. Księdza 
Arcybiskupa Tadeusza, kaznodzieja przypomniał, 

że Zmarły był z wykształcenia prawnikiem, ale z 
powołania wielkim miłośnikiem Pisma Świętego, 
które rzuca światło na drugą stronę rzeczywistości 
życia, i które ma ogromne znaczenie wtedy, 
gdy żegnamy naszych zmarłych. Jego biskupie 
zawołanie brzmiało: Zawierzcie Ewangelii. ,,Nie 
ulega wątpliwości, że Jego ogromne zawierzenie 
Bogu i człowiekowi miało właśnie tutaj, w Ewangelii 
Jezusa Chrystusa, swoje najgłębsze źródło. Jego 
otwartość na ludzi wynikała stąd, że w każdym 
widział Chrystusa. Z Ewangelii czerpał światło i moc 
do swojej kapłańskiej i biskupiej posługi. Światłem 
Ewangelii usiłował oświetlić wszystko to, co składa 
się na treść naszego ziemskiego życia, a także 
mroki śmierci. Bez Jezusa Chrystusa, który jest 
drogą, prawdą i życiem, śmierć jest nieprzebytym 
mrokiem i ciemnością, a człowiek jednym wielkim 
znakiem zapytania. I nie umie odpowiedzieć na 
najprostsze pytania, skąd idziemy, dokąd i po co - 
mówił Prymas senior.

Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński ujawnił 
szczegóły swojego ostatniego spotkania ze 
Zmarłym, które odbyło się w gdańskim szpitalu. 
Nawiązał wówczas do treści ostatnich życzeń, 
jakie Zmarły wysłał z okazji Świąt Wielkanocnych: 
Surrexit Christus, spes mea. - Zmartwychwstał 
Pan, moja nadzieja! Do tych życzeń abp Gocłowski 
dopisał własnoręcznie: „Drogi Heniu! Mam 
nadzieję, że zdrowie Ci służy! (...) Mnie ściga 
chemia, ale jestem… stary, więc trzeba się 
wybierać w drogę. Zmartwychwstanie – Christus 
– wielka spes mea”. W rozmowie telefonicznej o 
swojej chorobie mówił z ogromnym spokojem i 
zakończył „Reszta jest już w rękach Boga”.

W ostatnim kazaniu, wygłoszonym z okazji 
Dni Tischnerowskich Ks. Arcybiskup Gocłowski 
mówił, że nasze pokolenie, które przyszło po 
upadku komunizmu to jest świat nadziei. Nie 
tylko wyważonej, ale zrealizowanej. Człowiek jest 
przesycony nadzieją, bez niej jest przekreślony. 
I w chrześcijaństwie nadzieja podaje rękę 
człowiekowi, nawet gdy jest chory i na skraju 
fizycznej egzystencji, wciąż się jest człowiekiem 
nadziei. Ręka Boga nie wypuszcza w obliczu 
śmierci ani beznadziejności, także w sytuacji, gdy 
człowiek nie znajduje odpowiedzi na najbardziej 
palące pytania.

List kondolencyjny od Sekretarza Stanu 
Stolicy Apostolskiej Ks. Kardynała Piero Parolina 
odczytał nuncjusz apostolski Ks. Arcybiskup 
Celestino Migliore. Purpurat podkreślił w nim, że 
Ks. Arcybiskup Gocłowski przeszedł do historii 
Kościoła w Gdańsku i Kościoła w Polsce, jako 
gorliwy przewodnik duchowieństwa i wiernych, 
który troszczył się o sprawiedliwość społeczną i 
zachowanie godności każdego człowieka.

List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytała 
szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata 
Sadurska. Przypomniała w nim, że Ks. Arcybiskup 
Gocłowski był świadkiem i uczestnikiem 

POGRZEB PIERWSZEGO
METROPOLITY GDAŃSKIEGO
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przełomowych wydarzeń w życiu naszego Narodu. 
Pełny tekst listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
drukujemy w naszej gazecie parafialnej.

Osobiste słowa pożegnania wygłosił także 
prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Przypomniał 
w nich ogromne zaangażowanie Ks. Arcybiskupa 
w rozwój Gdańska i Kaszub oraz otwartość na 
drugiego człowieka, niezależnie od jego poglądów, 
wyznawanej wiary, czy przynależności politycznej.

,,Dziś cały Gdańsk, Pomorze, Polska poprzez 
swoich przedstawicieli tu - na gdańskim Wawelu, 
w Katedrze Oliwskiej, u grobów książąt gdańsko-
pomorskich, żegna ciebie i dziękuje ci za miłość 
do nas, za przyjaźń. Za to, że zawsze byłeś 
otwarty na spotkanie nie tylko z wierzącym, ale 
i z wątpiącym i niewierzącym, czy wierzącym 
w inną religię. Nikogo nie odrzucałeś, swoje 
ramiona szeroko otwierałeś. Nawet telefony 
osobiście odbierałeś w swojej oliwskiej rezydencji, 
wyciągałeś kalendarz i po prostu umawiałeś się 
na spotkanie” - wspominał gdański włodarz.

Na zakończenie żałobnej liturgii Metropolita 
Gdański odczytał fragmenty testamentu śp. Ks. 
Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego CM.

,,Bóg pozwolił mi na skutek decyzji 
przełożonych pracować przez długie lata w 
Gdańskim Seminarium Duchownym i na tej 
drodze Bóg skierował mnie do posługi biskupiej w 
archidiecezji gdańskiej. Dziękuję Bogu za tę łaskę 
posługi apostolskiej, bo to wielki dar i wielkie 
zadanie, ale i wielka pomoc Boga” - napisał w 
testamencie zmarły Ks. Arcybiskup. 

Wyraził wdzięczność Bogu za dwukrotną 
możliwość goszczenia na Pomorzu papieża Jana 
Pawła II i za rozwój archidiecezji, czego wyrazem 
były nowopowstające parafie i nowe powołania 
kapłańskie i zakonne. ,,Dziękuję za wspólną pracę 
w Kościele Pana, który jest nasza wspólnotą”. 
,,Bądź uwielbiony Panie za opiekę nad naszym 
narodem i za łaskę wolności odzyskanej w roku 
1989” - napisał w testamencie hierarcha. Obszerne 
fragmenty testamentu Ks. Arcybiskupa Tadeusza 
Gocłowskiego także drukujemy w naszej gazecie 
parafialnej.

W Eucharystii wzięli udział m.in. były prezydent 
Lech Wałęsa z małżonką, były marszałek Senatu 
Bogdan Borusewicz, byli premierzy Jerzy Buzek, 
Jarosław Kaczyński i Waldemar Pawlak.

Po Mszy świętej trumna z ciałem zmarłego 
arcybiskupa złożona została w Krypcie Biskupów 
Gdańskich. Spoczywają tam biskupi: Edward hrabia 
O’Rourke (zm. 1943 r.), Edmund Nowicki (zm. 1971 
r.), Kazimierz Kluz (zm. 1982 r.), Lech Kaczmarek 
(zm. 1984 r.) i Zygmunt Pawłowicz (zm. 2010 r.). 
Krypta nie jest przeznaczona do zwiedzania. Otwiera 
się ją jedynie w rocznice śmierci poszczególnych 
biskupów oraz w uroczystość Wszystkich Świętych 
i Dzień Zaduszny.

KAI

Ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski 
głosi Słowo Boże w Mierzeszynie.

Spotkanie pana Mariusza Czerwińskiego 
z Ks. Arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim.
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,,CIESZYŁ SIĘ SZACUNKIEM 
I ZAUFANIEM LUDZI”

Uczestnicy
uroczystości pogrzebowych
śp. Księdza Arcybiskupa Tadeusza 
Gocłowskiego

Ekscelencje!
Czcigodni Kapłani i Członkowie Zakonów!
Szanowni Państwo!

Żegnamy dzisiaj Księdza Arcybiskupa 
Tadeusza Gocłowskiego – wybitnego, 
zasłużonego hierarchę polskiego Kościoła, 
świadka i uczestnika przełomowych wydarzeń 
w życiu naszego narodu. Człowieka oraz 
kapłana, którego postawę wyróżniały duch 
służby, zdecydowanie i gorliwość w głoszeniu 
Ewangelii. 

Cieszył się szacunkiem i zaufaniem 
wiernych, a także współbraci i przełożonych 
w Zakonie Księży Misjonarzy oraz w diecezji 
gdańskiej. Był przełożonym polskiej prowincji 
swojego macierzystego zgromadzenia w 
Krakowie, rektorem Gdańskiego Seminarium 
Duchownego i wykładowcą prawa kanonicznego. 
Pełnił odpowiedzialne funkcje w sądownictwie 
kościelnym. Swoje biskupie posługiwanie 
rozpoczynał w trudnym czasie, u schyłku 
stanu wojennego. Upominał się wtedy o 
sprawiedliwość, o poszanowanie praw ludzi 
Solidarności i wszystkich uczestników zmagań 
z komunistycznym zniewoleniem. 

Krzepił serca, głosił nadzieję, dzielił się wiarą 
w nadchodzący triumf prawdy i wolności. W 
trosce o dobrą przyszłość naszej Ojczyzny wziął 
udział w negocjacjach z władzami PRL w latach 
1988-1989, kontynuowanych później w formule 
Okrągłego Stołu. W wolnej Polsce odegrał ważną 
rolę w ukształtowaniu przyjaznych relacji 
państwo – Kościół oraz w procesie przyjmowania 
konkordatu między Rzecząpospolitą a Stolicą 
Apostolską. 

Swoją wiedzą i doświadczeniem służył jako 
członek Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa 
Migrantów i Podróżnych oraz watykańskiej 
Kongregacji ds. Biskupów. Uczestniczył w 
pracach Konferencji Episkopatu Polski – 
m.in. w Radzie Stałej, jako Przewodniczący 
Komisji ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy, 
Współprzewodniczący Komisji Wspólnej 
Episkopatu i Rządu oraz Moderator Krajowy 
Duszpasterstwa Ludzi Morza.

Wieloletnia, niezwykle aktywna służba Bogu 
i Ojczyźnie zyskała Zmarłemu wiele tytułów 
i wyróżnień, w tym Złoty Medal Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis i najwyższe polskie 
odznaczenie, Order Orła Białego. Sprawiła także, 
iż opinie i wskazania Księdza Arcybiskupa były 
wysłuchiwane z uwagą, a dla wielu – także dla 
osób oddalonych od wiary katolickiej i Kościoła 
– były istotnym punktem odniesienia.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie!
Bliskim i rodzinie zakonnej Zmarłego, 

jego przyjaciołom, współpracownikom i 
wychowankom składam wyrazy serdecznego 
współczucia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

ANDRZEJ DUDA

Wieniec od Andrzeja Dudy 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
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TESTAMENT KS. ARCYBISKUPA TADEUSZA GOCŁOWSKIEGO
(obszerne fragmenty)

Świadomość konieczności stałej czujności towarzyszyła mi przez długie moje życie. Zawsze miałem 
świadomość bliskości Boga w moim życiu. I ta wiara w Trójcę Świętą była natchnieniem każdego mego 
ważnego działania. W tym klimacie, który panował w mojej rodzinie, odczytałem łaskę powołania.

Bóg pozwolił mi na skutek decyzji przełożonych zgromadzenia pracować przez długie lata 
w Gdańskim Seminarium Duchownym. Na tej drodze Bóg skierował mnie do posługi biskupiej 
w archidiecezji gdańskiej, która stała się moją trzecią rodziną (po naturalnej i zakonnej).

Dziękuję Bogu za tę łaskę posługi apostolskiej, bo to wielki dar, wielkie zadanie, ale i wielka 
pomoc Boga. Jako biskup mogłem wyświęcić wielu kapłanów w tej diecezji, a także w zgromadzeniu 
misjonarzy.

Dziękuję Ci Boże za to, że jako pasterz tej diecezji mogłem dwa razy przyjmować biskupa 
Rzymu św. Jana Pawła II. I wreszcie dziękuję Ci za rozwój tej diecezji w której mogłem erygować 
50 nowych parafii, a także uczestniczyć w dwóch koronacjach obrazów Matki Bożej - w Trąbkach 
Wielkich i Wejherowie.

Wiele problemów w archidiecezji było, ale Ty Boże wszystkie je rozwiązywałeś według Twojej 
Najświętszej Woli.

Dziękuję Ci Panie za nowowybudowane świątynie, za odbudowane kościoły, zwłaszcza za odbudowany 
kościół św. Piotra i Pawła i ustanowione w nim sanktuarium Matki Bożej Stanisławowskiej.

Pozwól Boże, że podziękuję ks. Cezaremu Annusewiczowi za jego pasję przy budowie świątyni 
i domu kapłanów w Straszynie oraz za odbudowę kościoła świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Dziękuję wszystkim kapłanom za trudne dzieło budowy nowych świątyń. Dziękuję za pracę 
księży misjonarzy podjętą w seminarium duchownym w Gdańsku i za mądre przejęcie prowadzenia 
seminarium przez kapłanów gdańskich.

Bądź uwielbiony Panie za opiekę nad naszym narodem i łaskę wolności odzyskanej w roku 1989.

Dziękuję kapłanom za ich ofiarną pracę i błagam ich, by strzegli łaski powołania kapłańskiego i przez 
to wypraszali nowe łaski ku powołaniom kapłańskim. Opuszczam sprawy materialne, ale wszystko, co 
znajduje się w moim mieszkaniu jest własnością archidiecezji gdańskiej.

Ks. arcybiskupowi metropolicie Sławojowi Leszkowi Głódziowi dziękuję, iż ze swej własnej woli 
przydzielił mi jako kapelana ks. Rafała Sawicza, który przez lata dbał o moje zdrowie, i to profesjonalnie 
- jako miłośnik medycyny. W sprawach społecznych różne były nasze opinie, ale pięknie żeśmy się 
różnili. Dbał też o moje życie duchowe jako kapłan. Bóg ci zapłać Rafale.

Wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i wiernym dziękuję za wspólną pracę w Kościele Pana, 
który jest naszą wspólnotą. Rodzinie nic nie przekazuję i oni o tym wiedzą. Dziękuję wam za radosne 
braterstwo.

Wykonawcą testamentu czynię i ustanawiam ks. Rafała Sawicza, któremu dziękuję za dobroć. 
Pamiętaj, aby rodzinie przekazać albumy i portret rodziców. Wszystko według twego uznania.

Na koniec zapewniam o modlitwie za was przed Panem i proszę o modlitwę za moją duszę. 
Do zobaczenia w niebie.

Arcybiskup TADEUSZ GOCŁOWSKI2 czerwca 2015 roku
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PODZIĘKOWANIE
ZA OFIARY NA ODNOWIENIE

WNĘTRZA KOŚCIOŁA
ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA

W MIERZESZYNIE
2015/2016

259. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
260. Danuta H. Olejkowicz, Rumia Janowo
261. Ewelina i Jan, Kacper Zawadzcy, Błotnia
262. Antonina Kisiel, Błotnia
263. Waltraut Jaszewska Schwetfeger, Mierzeszyn
264. Kordula Leszka, Mierzeszyn
265. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
266. Teofila Łada, Domachowo
267. Helena Stosio, Domachowo
268. Dzieci Pierwszokomunijne 2016 roku

w ostatnim czasie…

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. PIOTR MATEUSZ KREFTA, zam. Zaskoczyn 1/1 

i KAMILA KLAUDIA OWCZAREK, zam. Gdańsk, 
ul. Królowej Jadwigi 137-B-7.

NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
W MIERZESZYNIE 2016

Nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej 
Maryi Panny sprawowane są w naszej parafii od 
poniedziałku do soboty bezpośrednio po Mszy 
świętej. Spotykamy się także w poszczególnych 
wioskach przy naszych pięknych kapliczkach na 
modlitwie ku czci Matki Bożej.

OLSZANKA 2016
Mieszkańcy Olszanki serdecznie zapraszają 

w piątek, 13 maja 2016 roku o godz. 19.00 na 
Odpust Matki Bożej z Fatimy. O godz. 19.00 
przy kapliczce w Olszance będzie sprawowana 
Msza święta. Po Eucharystii przewidziany jest 
odpustowy poczęstunek.

Gnina Trąbki Wielkie zgłosiła swój udział w 
kolejnej edycji konkursu ,,Podwórko Nivea”. 

Zachęcamy do głosowania, aby dzięki niemu 
powstało rodzinne Podwórko Nivea w Błotni. 
Aby oddać swój głos należy wejść na stronę 
www.nivea.pl/podworko2016.
Głosujemy tylko na jedną lokalizację w Gminie 
Trąbki Wielkie: Błotnia. Codziennie możemy 
oddać tylko jeden głos. Pomóżmy dzieciom z 

Błotni!
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BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA W GDAŃSKU OLIWIE
POŻEGNAŁA KS. ARCYBISKUPA TADEUSZA GOCŁOWSKIEGO

4 - 6 maja 2016 roku


