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Arcybiskup Tadeusz Wojda oficjalnie metropolitą
gdańskim
W ingresie uczestniczył prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN
Gdańsk. „To święto całego wielkiego Pomorza, od Torunia i
Brodnicy po Mierzeję Helską. Mimo ogromnym trudności
związanych z epidemią, powitaliśmy godnie w sławnej oliwskiej
katedrze nowego metropolitę” – podkreśla.

Arcybiskup Tadeusz Wojda, nowy metropolita gdański, uroczyście rozpoczął posługę. Jego
ingres odbył się 28 marca w Niedzielę Palmową w katedrze oliwskiej. W uroczystości, z
zachowaniem wszelkich norm sanitarnych, wziął udział w imieniu gdańskiego Oddziału IPN
– dyrektor, prof. Mirosław Golon. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek
przesłał okolicznościowy list dla nowego metropolity gdańskiego.

Biskup pomocniczy Wiesław Szlachetka wygłosił pozdrowienie i powitanie nowego
metropolity. 

„Przybywasz tu z ogromnym dorobkiem i przynosisz
duchowe doświadczenie, rozpoczynasz nowy rozdział
duchowej posługi. Tu, na tej ziemi, wciąż żywe jest
dziedzictwo świętego Wojciecha. Tu z ducha Ewangelii
narodziła się Solidarność, dzięki której runął Mur Berliński, a
dla nas na nastąpiła jutrzenka wolności. Witamy cię z
ogromną radością” – mówił biskup Szlachetka.

Z kolei biskup pomocniczy Zbigniew Zieliński odczytał Bullę papieża Franciszka o
mianowaniu nowego metropolity gdańskiego. 

Oficjalnym przekazaniem władzy nad archidiecezją było wręczenie pastorału, którego
dokonał ksiądz biskup Jacek Jezierski, dotychczasowy administrator apostolski Archidiecezji
Gdańskiej. Był to widzialny znak przekazania urzędu pasterskiego posługiwania księdzu
arcybiskupowi metropolicie gdańskiemu Tadeuszowi Wojdzie.

Arcybiskup Wojda zwrócił się z przesłaniem do wszystkich wiernych.

„Słowa pozdrowień kieruję do mieszkańców naszego



regionu. Wierzących i niewierzących. Członków innych
wspólnot chrześcijańskich i niechrześcijańskich religii.
Wszyscy razem tworzymy jedną społeczność, zróżnicowaną,
ale, jak sądzę, potrzebującą dobrych, budujących, ludzkich
relacji. Jestem ogromnie wdzięczny panu Bogu za tę nową
wspólnotę, zatem wspólną drogę wiary” – mówił.

Metropolita złożył podziękowania dla swojego poprzednika – arcybiskupa Sławoja Leszka
Głódzia. Podczas ingresu odczytany został list z gratulacjami, „wyrazami sympatii i
życzeniami bożego błogosławieństwa” od prezydenta RP Andrzeja Dudy do arcybiskupa
Wojdy.

Arcybiskup Tadeusza Wojda jest siódmym z kolei biskupem gdańskim i dziewiątym rządcą
diecezji gdańskiej. Papież Franciszek powołał go na początku marca.

Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda urodził się 29 stycznia 1957 r. w Kowali na Kielecczyźnie
w rodzinie wielodzietnej jako czwarte dziecko Władysława i Anieli z domu Pietrzyk. Jego
młodszy brat jest księdzem, starsza siostra jest w Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek
Cieszyńskich. Duchowny w 1990 r. rozpoczął pracę w Papieskim Dziele Rozkrzewiania
Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, gdzie od 2007 r. był kierownikiem biura,
a w 2012 r. został mianowany przez papieża podsekretarzem. Ponadto od 1991 r. był
kapelanem Wspólnoty Sióstr Boromeuszek w Rzymie, a od 1996 r. kapelanem Centrum
Edukacji Fizycznej dla Niepełnosprawnych Czerwonego Krzyża Włoskiego. 2 kwietnia 2017
r. papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim. Abp Wojda jest
członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej i komisji misyjnej Konferencji Episkopatu
Polski.
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– Tradycja Metropolii Gdańskiej, to nie tylko ostatnie 29 lat
od bulli „Universa christifidelium cura” z 25 marca 1992
roku, gdy utworzono ją z nieco przekształconej
diecezji gdańskiej (istniejącej od 1925 roku) i głównych
części  diecezji chełmińskiej podzielonej na
diecezje toruńską i pelplińską – mówi uczestniczący w
uroczystości dyrektor IPN Gdańsk.

– To także sięgająca pierwszej połowy XII wieku (1148
rok) tradycja wielkiej diecezji włocławskiej, której północna
część sięgała Gdańska i znacznej części polskiego
Pomorza. To oczywiście także piękna tradycja Świętego
Wojciecha z X wieku. Na tych tysiącletnich wspaniałych
swoją historią i dokonaniami fundamentach stoi cały wielki
Kościół w gdańskim regionie – dodaje.

– Nowy Metropolita
obejmuje swój zaszczytny urząd w bardzo trudnym
czasie. Walka z pandemią jakiej nie znaliśmy
od czasów hiszpanki sprzed ponad stu lat, a także
niespotykane od czasów totalitarnych (komunizmu i
niemieckiego nazizmu) ataki na Kościół katolicki i całe
chrześcijaństwo to smutne tło roku 2021. Nowemu
Arcypasterzowi Metropolii Gdańskiej musimy życzyć
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ogromnej siły, wytrwałości i szczęścia, a przede wszystkim
wsparcia Ducha Świętego, oraz jak największego
zaangażowania wiernych. Ten tragiczny czas wymaga
wielkiej pracy, jakiej będzie bardzo trudno podołać. Jest
jednak na naszym polskim Pomorzu wspaniała tradycja walki
w obronie najważniejszych wartości. Bóg, Honor i Ojczyzna
były podważane i zagrożone brutalnymi atakami nie jeden
raz w wielowiekowej historii regionu. Od średniowiecza,
przez liczne trudne dziesięciolecia epoki nowożytnej, po
ciężkie stupięćdziesięciolecie dramatycznych zaborów i
jeszcze straszniejsze czasy wojny światowej ze zbrodniczą
niemiecką okupacją i powojennym komunistycznym
zniewoleniem. Wszystko to przetrwaliśmy,
przezwyciężyliśmy, Bóg zwyciężył, a Ojczyzna wolność
odzyskała. Tak samo minie straszna zaraza i inne zło, które
nas teraz dotyka – zaznacza prof. Mirosław Golon.

– Ogromnie cieszymy się, że zakończył się okres
oczekiwania i na same Święta Zmartwychwstania Pańskiego
mamy już nowego Metropolitę, któremu życzymy jak
najwięcej łask Bożych w pięknej służbie duszpasterskiej nad
Bałtykiem – uzupełnia.

– Mamy wielką nadzieję, że zgodnie z piękną, już ponad
dwudziestoletnią tradycją, Instytut będzie mógł włączać się
do wielkich dzieł realizowanych przez metropolię gdańską,
szczególnie tam gdzie mają one wymiar i religijny i
patriotyczny.  Ze swojej strony deklarujemy, że nadal
będziemy kontynuować zgodne z misją IPN, działania
statutowe związane z badaniami naukowymi, edukacyjnymi i
upamiętnieniami dotyczącymi także historii gdańskiego
Kościoła. Przykładami takich działań są m.in. nasze
wystawy, czy publikacje, jak wydany kilka miesięcy temu
pierwszy tom „Grudniowej Kolędy” – wielkiego hołdu
złożonego przez historyków patriotycznemu i
duszpasterskiemu zaangażowaniu kapłanów trójmiasta i
Elbląga w dramatycznych dniach wielkich protestów



społecznych w Polsce w latach 1970-1971 – podsumowuje.

Wybrane inicjatywy prezentujemy poniżej.


