
1976 
- 16 maja - LIPNICA MUROWANA 
W czasie  ogólnopolskich  uroczystości  pobeatyfikacyjnych ku czci  bł.  M. T.  Ledóchowskiej  ks.
Kardynał wygłosił słowo wprowadzające. 

Przemówienie Ks. Kardynała 

“Benedictus Dominus in sanctis suis”. “Błogosławiony Bóg w świętych swoich”. I święty we 
wszystkich dziełach swoich. Do Niego, do Tego, który jest samą świętością, bo jest samą miłością, 
zwracają się dzisiaj nasze wdzięczne serca. Wołamy “Sanctus, sanctus, sanctus” – “święty, święty, 
święty”. Tym wołaniem pragniemy podziękować za to, że daje udział w swojej świętości 
człowiekowi, ludziom, że dał udział Marii Teresie. Świętość Boga jest źródłem wszelkiej świętości, 
źródłem uświęcenia człowieka. Człowiek jest święty – błogosławiony i święty – dlatego i o tyle, o ile 
staje się świętym uczestnicząc w świętości Boga przez miłość. 

W dniu dzisiejszym gromadzimy się tutaj, ażeby podziękować Bogu za to, że Kościół święty
przez  usta  Najwyższego  Pasterza,  Następcy  Piotra,  uroczyście  w  dniu  19  października  Roku
Świętego  1975  orzekł:  “Maria  Teresa  Ledóchowska  jest  błogosławioną,  zaliczona  w  poczet
błogosławionych  Kościoła  Katolickiego!".  Mamy wszyscy,  jako  pielgrzymi  Roku  Świętego,  przed
oczyma ten dzień, to miejsce, na którym ów akt się dokonał – Bazylikę Świętego Piotra, wielki plac
wypełniony pielgrzymami z całego świata, postać Pawła VI i jego słowa. Mamy również w pamięci,
tego  samego  dnia  po  południu,  Bazylikę  Dwunastu  Apostołów  i  nasza  polską  dziękczynną
koncelebrę. Z tamtego miejsca, ze stolicy chrześcijaństwa, od grobów Świętych Apostołów Piotra i
Pawła, przenosimy się dzisiaj tutaj do Lipnicy Murowanej, tutaj, gdzie spoczywają doczesne szczątki
Rodziców  błogosławionej  Marii  Teresy.  Przenosimy  się  tutaj  wraz  z  Ojcem  św.,  którego  głos
podnoszący na ołtarze naszą Rodaczkę idzie tutaj za nami i wyraża się w tym telegramie, który w
imieniu Pawła VI przesłał Kardynał Sekretarz Stanu; teraz odczytam polskie tłumaczenie telegramu
– proszę, aby wszyscy powstali: 

Ojciec  Święty,  pragnąc  włączyć  się  w  uroczystość  ku  czci  Błogosławionej  Marii  Teresy
Ledóchowskiej,  w Jej  miejscowości  rodzinnej,  bardzo serdecznie  pozdrawia pasterzy  i  wiernych,
którzy  biorą  w  nich  udział.  Równocześnie  zachęcając  wszystkich  do  pełnego  naśladowania  Jej
ducha  gorliwości  apostolskiej  i  zmysłu  kościelnego,  udziela  swojego  pasterskiego
błogosławieństwa, by było ono bodźcem do pracy misyjnej i  źródłem pomocy Wszechmogącego
Boga. 

Kardynał Villot 

Jako  Metropolita  Krakowski  pragnę  wspólnie  z  Gospodarzem  uroczystości  Biskupem
Kościoła  Tarnowskiego,  powitać  wszystkich  uczestników  tej  dzisiejszej  wspaniałej  uroczystości,
która ma miejsce w Lipnicy Murowanej. Witam więc Najdostojniejszy Episkopat Polski z Księdzem
Kardynałem Prymasem na czele, z naszym niestrudzonym Prymasem, który tak jak wczoraj wieczór
w Tarnowie, tak dziś  tutaj w Lipnicy będzie przewodniczył  naszej dziękczynnej modlitwie. Witam
wszystkich  Księży  Biskupów  z  Księdzem  Arcybiskupem  Metropolitą  Wrocławskim.  Witam
przedstawicieli  Kapituł,  Zgromadzeń  Zakonnych,  Zgromadzeń  Zakonnych  żeńskich,  w szczególny
sposób duchowe córki błogosławionej Marii Teresy – Siostry Klawerianki z Polski i zagranicy oraz
duchowe córki Jej rodzonej Siostry, która także stąd, z Lipnicy poszła swoją drogą, drogą powołania
do  świętości,  Siostry  Szare  Urszulanki.  Witam  przedstawicieli  duchowieństwa  diecezji  i
społeczeństwa katolickiego zarówno diecezji tarnowskiej, jak wszystkich sąsiadujących, a może i
dalszych diecezji, które tutaj dzisiaj są reprezentowane. Witam serdecznie przedstawicieli naszych
katolickich uczelni z Lublina, Warszawy i Krakowa. Kościół Polski przeżywa dzisiaj wielką 



chwilę  podobną  nieco do tej, jaką  przeżywał  w październiku 1972 roku w obozie oświęcimskim,
kiedy  dziękowaliśmy  Bogu  za  wyniesienie  na  ołtarze,  za  beatyfikacje  naszego  rodaka,
błogosławionego Maksymiliana Marii Kolbego. W tym dniu uroczystym pragnę wraz z Episkopatem
i  wszystkimi  przedstawicielami  Kościołów  w  Polsce  powitać  naszych  Drogich  Gości.  Salutem
Hospitibus  nostris,  preasertim  ex  America  Septentrionali  –  Exellentissimo  Domino  Joseph
Bernardin, Praesidi Conferentiarum Episcopalium, Exellentissimo Domino Jacobo Ruasch Secretario
eiusdem Conferentiae. Salutem dico Exellentissimo Domino, Fratri Nostro in Episcopatu ex Africa, e
Ruanda, qui illam nobis praedilectam terram missionum, praedilectam Beatae Mariae Theresiae,
repraesentat.  Salutem  dico  omnibus  Hospitibus  Nostris,  etiam ex  Austria  et  Germania,  Coetus
Misionarios repraesentantibus. 
Powitałem  wszystkich  naszych  Gości  z  zagranicy  w  języku  łacińskim,  który  pozostaje  językiem
wspólnym Kościoła Katolickiego. Ponieważ reakcje były żywe myślę,  że nie muszę powtarzać tego
powitania po polsku, bo wszyscy po łacinie zrozumieli. 

Pragnę,  kończąc  to  powitanie,  wyrazić  jako  Metropolita  Krakowski,  najserdeczniejsze
podziękowanie  Księdzu  Biskupowi  Ordynariuszowi  Tarnowskiemu,  Jego  Braciom  w Biskupstwie,
Duchowieństwu całej Diecezji za dzisiejszą uroczystość, tak wspaniale przygotowaną w niebie i na
ziemi.  Szczególne słowa kieruję  do parafii  Lipnica  Murowana,  która  zasłużyła sobie,  widać,  na
szczególne  wybranie  u  Pana,  skoro  szczyci  się  swoim  Rodakiem  Błogosławionym  Szymonem  z
Lipnicy, a od zeszłego roku może się poszczycić Błogosławioną Marią Teresą Ledóchowską. 
Drodzy Bracia i Siostry! Dziękujemy Bogu za ten dzisiejszy dzień i radujemy się z tego, że możemy w
nim dziękować  Bogu za  Świętą, za Błogosławioną, która przez tę  ziemię  przeszła. “Twoja cześć,
chwała nasz  wieczny  Panie,  po  wszystkie  czasy  niech nie  ustanie”.  Z  tą  pieśnią  wyruszamy ku
przyszłości, z tą myślą podejmujemy – uczestnictwo w Najświętszej Ofierze. 

/Sawczyk B., Karol Wojtyła w Diecezji Tarnowskiej, kalendarium z wyborem tekstów, Tarnów 1999,
s.76-79/


