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Zmarł prymas-senior Józef Glemp


Sylwetka kard. Glempa


Prymas Kowalczyk o kard. Glempie: gorliwy biskup, roztropny
prymas


Prof. Żaryn: kard. Glemp - ostatni z wielkich prymasów


Abp Muszyński: odszedł prymas przełomu tysiącleci


Bp Polak: kard. Glemp był prymasem dwóch przełomów


Bp Kamiński: przy Księdzu Prymasie czuliśmy się jak w dobrej
rodzinie


Dyskretne dobro - ks. inf. Jan Sikorski wspomina kard. Glempa


Mazowiecki: ceniłem go jako człowieka, który potrafił mieć swoje
zdanie


Ambasador USA: kard. Glemp przeżył fantastycznie historyczne
czasy w Polsce


Po śmierci kard. Glempa Kolegium Kardynalskie liczy 210 członków


Kard. Glemp: Nie - kombinacjom politycznym; tak – zawierzeniu
Bogu!


Kard. Glemp: Kolegium Kardynalskie, jakiego nie znamy


Kard. Glemp: Kard. Wyszyński miał doskonałą znajomość polskiej
duszy i mógł na tę duszę liczyć


Zmarł prymas-senior Józef Glemp  


Kardynał Józef Glemp nie żyje. Prymas Polski-senior zmarł po długiej
chorobie 23 stycznia o godz. 21.30 w warszawskim szpitalu. Miał 83
lata.


Data wydania:24.01.2013 r.
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Kuria Metropolitalna w Warszawie poinformowała, że prymas Glemp
zmarł 23 stycznia br. o godz. 21.30, w szpitalu przy ul. Płockiej w
Warszawie. Za kilkanaście dni, 2 lutego przypadłaby 30. rocznica jego
kardynalatu.


Rok temu kard. Glemp przeszedł operację. Dziś rano obecny metropolita
warszawski kard. Kazimierz Nycz prosił wiernych w komunikacie o
modlitwę w jego intencji.


mp, im / Warszawa


powrót do spisu treści


Sylwetka kard. Glempa  


Kard. Glemp otrzymał nominację na prymasa Polski 7 lipca 1981 r., w
1,5 miesiąca po śmierci prymasa Stefana Wyszyńskiego. Rządy w obu
archidiecezjach kanonicznie objął 9 lipca tegoż roku, a uroczyste ingresy
odbył: 13 września do bazyliki prymasowskiej w Gnieźnie i 24 września
do archikatedry warszawskiej.


- Obejmowałem swój urząd z posłuszeństwem, akceptując wolę Ojca
Świętego. Czasy były trudne. Wierzyłem, że Opatrzność Boża czuwa
nade mną - wspominał ten moment w wywiadzie dla KAI kard. Glemp.
Dla osób znających ówczesny Kościół nominacja biskupa warmińskiego
nie była zaskoczeniem. Przez 12 lat był on najbliższym
współpracownikiem prymasa Wyszyńskiego, świetnie więc znał wszystkie
sprawy Kościoła. Już wtedy miał opinię człowieka niezależnie myślącego,
który - jak ujawniają księża pracujący w sekretariacie prymasa - jako
jeden z nielicznych umiał przeciwstawić się w dyskusji kard.
Wyszyńskiemu i mieć inne zdanie niż on.


O mocnym charakterze i niezłomności ks. Glempa świadczą też
dokumenty znajdującego się na jego temat w archiwach Instytutu
Pamięci Narodowej. Wynika z nich, że od lat 60. Służba Bezpieczeństwa
PRL próbowała skłonić ks. Glempa, aby został ich tajnym
współpracownikiem. Podsłuchy, inwigilacja bezpośrednia, wezwania na
rozmowy, a nawet próby skompromitowania na tle obyczajowym - to
tylko niektóre z metod, jakimi przez blisko 15 lat SB próbowała zmusić
ks. Glempa do donoszenia.


czytaj dalej…


bl, mp, tk / Warszawa


powrót do spisu treści


Prymas Kowalczyk o kard. Glempie: gorliwy biskup, roztropny prymas  


„Żegnamy dziś człowieka, który całe swoje życie poświęcił dla dobra
Kościoła w Polsce. Był żarliwym kapłanem, gorliwym biskupem i
roztropnym Prymasem Polski. Przez posługę słowa i sakramentów
niestrudzenie przybliżał wiernym Chrystusa” – powiedział prymas Polski



http://nowy.ekai.pl/media/szuflada/Sylwetka_kard_______.htm





abp Józef Kowalczyk o zmarłym 23 stycznia prymasie seniorze kard.
Józefie Glempie.


„Ze szczerym bólem przyjąłem wiadomość o śmierci Księdza Kardynała
Józefa Glempa, Prymasa Polski Seniora. Mój smutek jest tym większy, iż
z Księdzem Kardynałem łączyły mnie wieloletnie więzi koleżeńskie i
przyjacielskie. Moja współpraca z Księdzem Prymasem Glempem, gdy
pełniłem posługę Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, układała się jak
najlepiej. Wspólnie, wykorzystując dary i łaski, jakie otrzymaliśmy od
Opatrzności Bożej, staraliśmy się jak najgorliwiej pracować dla dobra
Kościoła, który jest w Polsce” – przyznał abp Kowalczyk.


„Wielu z nas pamięta dzień 7 lipca 1981 r., kiedy to Ojciec Święty Jan
Paweł II ogłosił w Watykanie biskupa Józefa Glempa, dotychczasowego
ordynariusza warmińskiego, następcą zmarłego kardynała Stefana
Wyszyńskiego na stolicach arcybiskupich i metropolitalnych w Gnieźnie i
w Warszawie oraz kolejnym Prymasem Polski. Arcybiskup Józef Glemp
został 56 Prymasem Polski i 70 arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim
oraz 14 rządcą archidiecezji warszawskiej, w tym dwunastym jej
arcybiskupem metropolitą” – dodał prymas Polski.


Metropolita gnieźnieński podkreślił również, że kard. Józef Glemp z
zaufaniem i nadzieją podejmował wyznaczone tradycją oraz wymogami
prawa kanonicznego zadania kościelne w specyficznej i jakże
zmieniającej się wówczas rzeczywistości polskiej, której dalsze koleje
były trudne do przewidzenia.


„Nowy Prymas Polski od początku swego urzędowania był człowiekiem
niezwykle otwartym na wszelkie budzące się dobro, sprawiedliwość i
wzajemną miłość, które miały ostatecznie stanowić autentyczne, moralne
podłoże odrodzenia narodu i państwa. Rozumiał, że Kościół w Polsce jest
zawsze związany z narodem i jest mu do końca oddany; jest z nim w
każdej sytuacji i jest gotowy nieść mu pomoc w ramach swojej zbawczej
misji. Prymas miał jednak świadomość, że Kościół nigdy nie może
zastępować władz państwowych, politycznych czy administracyjnych” –
stwierdził hierarcha.


Przyznał również, że niezwykle trudną próbą dla nowego Prymasa była
dzień 13 grudnia 1981 r. – ogłoszenie stanu wojennego.


„Prymas Glemp okazał się wówczas człowiekiem pełnym wiary i nadziei.
Ufał, że dobro, sprawiedliwość i wzajemne zrozumienie ostatecznie
zwyciężą. Dlatego podejmował on w trudnych dniach stanu wojennego i
w latach 80. tyle zabiegów o wzajemne porozumienie, przebaczenie oraz
jedność, które są podstawowymi wymogami wzajemnego współżycia” –
powiedział abp Kowalczyk.


2 lutego 1983 r., na publicznym konsystorzu w Watykanie, arcybiskup
Józef Glemp otrzymał godność kardynała prezbitera Świętego
Rzymskiego Kościoła tytułu Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu – był
to kościół tytularny jego poprzednika kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Prymas Glemp wszedł zatem w szczególne grono najbliższych







współpracowników papieża, został członkiem Kongregacji Kościołów
Wschodnich, Papieskiej Rady do spraw Kultury, Papieskiej Rady „Iustitia
et Pax” i Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, a także
honorowym członkiem Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej.
Jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski należał do Rady
Konferencji Biskupów Europy (CCEE). Pełnił także godność honorowego
przewodniczącego międzynarodowych spotkań „Ludzie i Religie”,
organizowanych przez rzymską Wspólnotę Sant`Egidio.


„Jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wziął on udział w
kilku zwyczajnych i nadzwyczajnych Synodach Biskupów w Rzymie.
Szczególnie cenna była jego inicjatywa opracowania nowej edycji
Katechizmu Kościoła Katolickiego, którego ostatnie wydanie związane
było z Soborem Trydenckim. Ważną inicjatywą kardynała Józefa Glempa
był II Polski Synod Plenarny odbyty w latach 1991-1999. Był jego
przewodniczącym i koordynował prowadzone prace dyskusyjne,
badawcze i programowe. Episkopat Polski pod przewodnictwem
kardynała Glempa opracował program duszpasterski na okres
dziesięciolecia przed Wielkim Jubileuszem roku 2000” – przypomniał abp
Kowalczyk.


Wspominając zmarłego poprzednika abp Kowalczyk zwrócił uwagę na
jego działalność na polu narodowym, państwowym i społecznym oraz
troskę o Polaków żyjących na emigracji.


„Prymas Glemp przewodniczył uroczystościom religijno-patriotycznym w
kraju i zagranicą. Jako duchowy opiekun polskiej emigracji odwiedzał
środowiska polonijne w różnych krajach świata. Wspomagał także
polskie wspólnoty żyjące za wschodnią granicą naszej Ojczyzny oraz
starał się nawiązywać poprawne kontakty i dialog z Kościołem
Prawosławnym na tamtych terytoriach”.


„Przygotowywał wizyty i był koordynatorem programów pielgrzymek
apostolskich Jana Pawła II do Polski (1983, 1987, 1991, 1995, 1997,
1999 i 2002). Towarzyszył także papieżowi podczas kilkunastu
pielgrzymek zagranicznych. Był organizatorem i witał w Polsce Benedykta
XVI podczas jego pielgrzymki w 2006 roku. Przypominając o
niezrealizowanym postanowieniu twórców Konstytucji 3 maja, zainicjował
budowę świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie jako wotum narodu
polskiego za dar odzyskanej wolności”.


„Obok swej szerokiej działalności w wymiarach narodowych i
państwowych oraz społecznych, prowadził, jak każdy biskup, zwyczajne
prace duszpasterskie i religijne, okazując się niebywałą gorliwością i
pracowitością”.


„Po reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła w Polsce, 25 marca
1992 roku, na mocy bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus
przestała istnieć unia personalna między Gnieznem i Warszawą.
Kardynał Glemp pozostał arcybiskupem metropolitą warszawskim,
zachowując godność Prymasa Polski, jako kustosz relikwii św. Wojciecha
w Gnieźnie. Nadal, nieprzerwanie od 1981 roku, pełnił funkcję







przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Stałej (dawniej
Rady Głównej) KEP”.


„18 marca 2004 r. nastąpiła zasadnicza zmiana roli prymasa w Polsce.
Tego dnia kardynał Józef Glemp przestał być przewodniczącym
Konferencji Episkopatu Polski. Dobiegła bowiem końca jego druga – po
zmianie przepisów – kadencja. Wraz z Księdzem Prymasem Glempem,
jako przewodniczącym KEP, skończył się też okres wielkich Prymasów
Polski, którzy byli równocześnie przewodniczącymi Konferencji
Episkopatu Polski. II Sobór Watykański kształtuje dzieje Kościoła w
duchu wspólnoty i kolegialności. Także w naszej Ojczyźnie całością prac
Konferencji Episkopatu kieruje jej przewodniczący z wyboru, a
prymasostwo, choć nadal bardzo ważne, stanowi funkcję tylko honorową
i nie wiąże się ze sprawowanie władzy w Kościele. Prymas Józef Glemp
kontynuował jednak swoją aktywność publiczną, która nadal była bardzo
różnorodna i bogata w treści ewangeliczne”.


„Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, dnia 6 grudnia 2006 r.
Benedykt XVI przyjął rezygnację kardynała Glempa w urzędu metropolity
warszawskiego. Papież pozwolił mu jednocześnie na zachowanie tytułu
Prymasa Polski do chwili ukończenia 80 roku życia, czyli do 18 grudnia
2009 r. Na faktyczną emeryturę kardynał Glemp przeszedł 1 kwietnia
2007 roku, kiedy to odbyło się kanoniczne przejęcie archidiecezji
warszawskiej przez arcybiskupa Kazimierza Nycza”.


„26 listopada 2009 r., na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu
Polski na Jasnej Górze, dziękowaliśmy kardynałowi Józefowi Glempowi za
jego posługę prymasowską, za przewodnictwo i twórczy udział w pracach
episkopatu oraz za przykład jego gorliwości i pracowitości. Przy tej
okazji należy również przypomnieć, że kardynał Glemp był doktorem
honoris causa wielu wyższych uczelni. Otrzymał także liczne nagrody i
odznaczenia. 21 grudnia 2009 r. w Warszawie Prymas Senior Glemp
został uhonorowany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
najwyższym odznaczeniem – Orderem Orła Białego” – przypomniał
prymas Polski.


„Żegnamy dziś człowieka, który całe swoje życie poświęcił dla dobra
Kościoła, który jest w Polsce. Był żarliwym kapłanem, gorliwym
biskupem i roztropnym Prymasem Polski. Przez posługę słowa i
sakramentów niestrudzenie przybliżał wiernym Chrystusa. Modlę się dziś,
by Pan Czasu i Wieczności przyjął swego wiernego sługę do wiecznych
przybytków i obdarzył go pełnią swej miłości i pokoju” – powiedział na
koniec abp Kowalczyk.


bgk / Gniezno


powrót do spisu treści


Prof. Żaryn: kard. Glemp - ostatni z wielkich prymasów  


Kardynał Józef Glemp był ostatnim z Wielkich Prymasów - poczynając od
kard. Augusta Hlonda i kard. Stefana Wyszyńskiego - powiedział w







rozmowie z KAI prof. Jan Żaryn, historyk. Prymas-senior zmarł dziś w
Warszawie po długiej chorobie. Miał 83 lata.


Wielkość Prymasów Hlonda, Wyszyńskiego i Glempa wynikała z czasów,
w których żyli, z ich odpowiedzialności niewspółmiernej do ówczesnej
odpowiedzialności pozostałych biskupów za Kościół przed Bogiem i
papieżem - powiedział prof. Żaryn. Prymasi ci opiekowali się wiernymi
Kościoła katolickiego pozostającego pod pręgierzem ateistycznego
państwa. Ta ich wielkość wynikała też ze świadomości, że to Kościół jest
ostoją tożsamości narodowej i polskości.


We wspomnieniach prof. Żaryna, kard. Glemp był również
"najpokorniejszym Prymasem" wobec Episkopatu. - Był pokornym
głosem tego zindywidualizowanego gremium nietuzinkowych ludzi,
których reprezentował wobec władz komunistycznych i wiernych - mówi
historyk. - Był także wiernym uczniem swego mistrza, kard.
Wyszyńskiego, wiernym synem Kościoła.


Prof. Żaryn wspominał także, że w kontaktach osobistych kard. Glemp
nie wytwarzał dystansu, rozmowy z nim cechowała konkretność, ale i
bliskość.


im / Warszawa


powrót do spisu treści


Abp Muszyński: odszedł prymas przełomu tysiącleci  


Ze śmiercią Prymasa Józefa Glempa kończy się ważna epoka dla Kościoła
w Polsce, także dla metropolii gnieźnieńskiej, której był przez wiele lat
pasterzem - powiedział KAI abp Henryk Muszyński, prymas senior.Abp
Muszyński podkreślił, że kard. Glemp był tym opatrznościowym
człowiekiem, który przewodził Kościołowi na przełomie wieków, na
przełomie tysiącleci. Był człowiekiem oddanym głęboko Kościołowi, który
poświęcił całe swoje życie służbie Kościoła.


- Był to człowiek, którego podziwiałem zwłaszcza w trudnych chwilach
dla Kościoła, gdzie wykazywał wiele duchowej odwagi, a przy tym
potrafił znaleźć rozwiązanie w sytuacjach skrajnych i sobie
przeciwstawnych - mówił . - Na ten czas, w którym Pan Bóg postawił go
na czele Kościoła w Polsce po kard. Wyszyńskim, był to pasterz, który
dobrze przysłużył się Kościołowi, w tak ważnych i przełomowych czasach
- dodał.


Zdaniem abp. Muszyńskiego posługa kard. Glempa w pewnym sensie
była o wiele trudniejsza niż jego poprzednika, gdyż za czasów kard.
Wyszyńskiego wystarczyło się bronić, a po uzyskaniu wolności trzeba
było Kościół przystosować do nowych, zmienionych warunków. Dodał, że
Prymas Glemp miał wielką zdolność ukazywania Kościoła od strony
ewangelicznej. I w tym właśnie względzie kard. Glemp wykazywał
doskonałą "sensus ecclesiae".


A przy tym - zaznaczył abp Muszyński - był on człowiekiem bardzo







pokornym, który potrafił ludzi słuchać i każdego swego rozmówcę
traktował bardzo poważnie.


mp / Gniezno


powrót do spisu treści


Bp Polak: kard. Glemp był prymasem dwóch przełomów  


To był wielki człowiek, Prymas dwóch przełomów: trudnego przełomu lat
1980/1981 i roku 1989" - tak zmarłego dziś kard. Józefa Glempa
wspomina bp Wojciech Polak, "Zapamiętam go jako człowieka wielkiej
rozwagi, mądrości i dalekowzroczności" – dodaje w wypowiedzi dla KAI
sekretarz generalny Episkopatu, który z rąk kard. Glempa, przyjął w
Gnieźnie święcenia kapłańskie.


Bp Polak podkreśla, że czuje się osobiście związany z kard. Glempem,
gdyż dorastał do kapłaństwa w czasach, gdy kard. Glemp był metropolią
warszawskim i gnieźnieńskim. To on właśnie n udzielił mu święceń,
posłał na pierwszą parafię i skierował na studia wpływając na dalszy bieg
jego życia.


"Zawsze wykazywał wielkie zainteresowanie i troskę o swoich
wychowanków, kiedykolwiek i gdziekolwiek ich spotykał" - zaznaczył bp
Wojciech Polak.


tk / Warszawa


powrót do spisu treści


Bp Kamiński: przy Księdzu Prymasie czuliśmy się jak w dobrej rodzinie  


Ksiądz Prymas był ciepły i wyrozumiały dla naszego całego zespołu,
dlatego w Sekretariacie Prymasa Polski czuliśmy się jak w dobrym domu
rodzinnym, co bardzo ułatwiało współpracę – powiedział KAI 23 stycznia
biskup pomocniczy ełcki Romuald Kamiński, który w latach 1983-1992
był kapelanem prymasa Józefa Glempa. „Był człowiekiem niezwykle
skromnym i cichym, na którym ciążyło znamię ciągłego porównywania,
gdyż następował po wielkim prymasie Wyszyńskim. Ksiądz Prymas
Glemp miał tego świadomość i z wielką cichością i pokorą to
przyjmował. Jednak z perspektywy czasu widać, że ta cichość i pokora
przynosiła owoce” – ocenił bp Kamiński.


Jak podkreślił były kapelan prymasa Glempa Zmarły jako osoba cicha i
pokorna, wiele trudnych spraw przeżywał we wnętrzu. Nie chciał nimi
obciążać innych, co go bardzo dużo kosztowało. „Ta ciężka operacja na
początku lat 90. była tego wynikiem” –stwierdził bp Kamiński.


Obecny biskup pomocniczy ełcki był pod wrażeniem olbrzymiej pracy
prymasa Glempa, który do 1992 r. miał pod swoją pieczą także
archidiecezję gnieźnieńską. Wiązało się to z licznymi wyjazdami, tym
bardziej, że kard. Glemp nie odmawiał i przyjmował zaproszenia do
licznych parafii. Zdaniem bp. Kamińskiego nowy prymas znakomicie







ogarnął ogromny zakres obowiązków, choć każdy nowy rok jego posługi
pasterskiej był prostszy, gdyż do pracy duszpasterskiej wkraczały
roczniki księży wyświęconych i w jakimś sensie przygotowanych przez
prymasa Glempa.


„Widziałem ogrom tego wysiłku, podziwiałem prostotę Księdza Prymasa.
W jego postawie nie było nic sztucznego” – stwierdził bp Kamiński.


gp / Ełk


powrót do spisu treści


Dyskretne dobro - ks. inf. Jan Sikorski wspomina kard. Glempa  


Był krytykowany nawet przez księży z własnej diecezji, choć po latach
widzimy, że jego decyzje były słuszne. Był bardzo skromnym
człowiekiem, a jego dobro było dyskretne - wspomina w rozmowie z KAI
zmarłego 23 stycznia prymasa - seniora kard. Józefa Glempa jego
wieloletni współpracownik ks. inf. Jan Sikorski, obecnie ojciec duchowy
kapłanów w archidiecezji warszawskiej. Podajemy wypowiedź ks.
Sikorskiego:


"Ks. Józef Glemp był w bardzo trudnej sytuacji, gdy objął stanowisko
prymasa Polski po wielkim kardynale Wyszyńskim, gdy ważyły się losy
kraju, który znalazł się na zakręcie historii. Trzeba było ogromnej
rozwagi i rozwagi żeby podjąć się kierowania Kościołem w tak trudnej
sytuacji. Na początku spotkał się z trudnościami nie tylko ze strony
komunistycznych władz, ale także własnych kapłanów, którzy uważali, że
jest za mało radykalny, zbyt pacyfistyczny, za bardzo ugodowy.


Dla niego zawsze najważniejsza była troska o człowieka i w stanie
wojennym upominał się o skrzywdzonych ludzi bardzo zdecydowanie i
mocno. Po 13 grudnia 1981 zacząłem jeździć do internowanych w
Białołęce i zdawałem mu sprawę ze swoich wizyt. A on natychmiast
zdecydował: Ja tam pojadę. I w jedną z pierwszych niedziel, jeszcze w
grudniu, przyjechał do Białołęki i tam praktycznie spędził cały dzień,
starał się odwiedzić wszystkich w celi, a ja mogłem wtedy dotknąć tej
jego wielkiej wrażliwości na krzywdę. Starał się pomóc ludziom wszelkimi
siłami dlatego powołał Prymasowski Komitet Pomocy Osobom
Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom dosłownie kilka godzin po
ogłoszeniu stanu wojennego był jego inicjatywą. Komitet wspaniale
pracował, a ks. Prymas zawsze go chronił.


Wielu uważało, że powinien stać się liderem opozycji. On na to się nie
zdecydował, był wyważony. Krytykowano wiele jego wypowiedzi i
decyzji, ale patrząc z perspektywy lat widzimy, że trzymał mocno ster
Kościoła i przeprowadził nas przez ten dramatyczny czas z minimalnymi
stratami. Nie wszystko było tak proste jak się wydawało nam, młodym
księżom, trzeba było wiele roztropności żeby nie ulec emocjom, a on nie
ulagał.


Jako administrator diecezji wykazywał się zawsze ogromnym spokojem i
dystansem i prowadził pewną ręką wszystkie bieżące sprawy. I z







perspektywy lat znowu widać, że jego mądrość była większa niż nam się
wydawało obserwując go na bieżąco.


Nie był porywający, nie miał takiego charyzmatu jak kard. Wyszyński, z
którym był wciąż porównywany. Do ostatniej chwili, już będąc na
emeryturze, był niezwykle aktywny i jego pracowitość była godna
podziwu. Nigdy się nie oszczędzał i taki był do końca - pracowity,
pozostawał w cieniu.


aw / Warszawa
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Mazowiecki: ceniłem go jako człowieka, który potrafił mieć swoje zdanie  


Ceniłem go jako człowieka, który potrafił mieć swoje zdanie – tak
zmarłego 23 stycznia prymasa-seniora Józefa Glempa wspominał na
antenie TVP Info były premier Tadeusz Mazowiecki.


- Nieustannie przyrównywano go do jego poprzednika, więc to na pewno
musiało być dla niego trudne, chociaż miał do tego dystans i tym
porównywaniem nie przejmował się, miał swoje zdanie – zaznaczył
premier Mazowiecki. Wspomniał też, że zasługą m.in. prymasa Glempa
była obecność przedstawicieli hierarchii Kościoła w trakcie obrad przy
Okrągłym Stole.


Zapamiętał też naturalny stosunek kard. Glempa do innych. - Kiedy
byłem premierem, on odnosił się do mnie w sposób naturalny. Kiedyś,
zupełnie bez zapowiedzi, odwiedził mnie przed Bożym Narodzeniem,
żeby złożyć życzenia i podzielić się opłatkiem – wspominał Tadeusz
Mazowiecki.
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Ambasador USA: kard. Glemp przeżył fantastycznie historyczne czasy w
Polsce  


„Część jego pamięci - przeżył fantastycznie historyczne czasy w Polsce”
– tak ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Stephen D. Mull
pożegnał na Twitterze zmarłego dziś wieczorem Prymasa-seniora kard.
Józefa Glempa.
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Po śmierci kard. Glempa Kolegium Kardynalskie liczy 210 członków  


Po odejściu do wieczności prymasa Polski-seniora kard. Józefa Glempa
Kolegium Kardynalskie liczy obecnie 210 członków, w tym 119 poniżej
80. roku życia i mających prawo udziału w konklawe. W tym gronie 52







mianował Jan Paweł II i 67 – Benedykt XVI. Wśród 91 kardynałów,
liczących 80 i więcej lat, jest 2 mianowanych jeszcze przez Pawła VI, 72
– przez Jana Pawła II i 17 – przez jego następcę.


Z grona 18 purpuratów, włączonych w skład Kolegium Kardynalskiego
wraz z J. Glempem przez Jana Pawła II na konsystorzu 2 lutego 1983,
żyje jeszcze 5: Michael M. Kitbubchu z Tajlandii, Alexandre do
Nascimento z Angoli, Gotfried Danneels z Belgii, Thomas Stafford
Williams z Nowej Zelandii i Joachim Meisner z Niemiec. Spośród nich
tylko G. Danneels i J. Meisner mają jeszcze prawa elektorskie, ale obaj
w bieżącym roku kończą 80 lat (odpowiednio: 4 czerwca – kard.
Danneels i 26 grudnia – kard. Meisner).


Obecnie najstarszymi wiekowo kardynałami są Włosi: Ersilio Tonini (ur.
20 VII 1914) i Fiorenzo Angelini (1 VIII 1916), najmłodszymi zaś Indus
Baselios C. Thottunkal z Kościoła syromalankarskiego (ur. 15 VI 1959),
Filipińczyk Luis Antonio Tagle (21 VI 1957) i Niemiec Rainer Maria Woelki
(18 VIII 1956),. Najdłuższy staż w Kolegium Kardynalskim ma
Brazylijczyk Paulo Evaristo Arns OFM (14 IX 1921), mianowany
kardynałem 5 III 1973 przez Pawła VI.
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Kard. Glemp: Nie - kombinacjom politycznym; tak – zawierzeniu Bogu!  


Mogę powiedzieć z absolutnym przekonaniem, że naprawdę zaufałem
Bożej Opatrzności – mówił w grudniu 2011 r. KAI prymas-senior kard.
Józef Glemp, wspominając najtrudniejsze chwile stanu wojennego.
„Uważałem, że nadrzędną racją narodu jest spokój” - wspominał po
latach. W związku ze śmiercią Hierarchy - przypominamy tę rozmowę.


czytaj wywiad…
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Kard. Glemp: Kolegium Kardynalskie, jakiego nie znamy  


W lutym ub. roku kard. Józef Glemp udzielił wywiadu Katolickiej Agencji
Informacyjnej przed rozpoczynającym się wówczas zwyczajnym
konsystorzem publicznym Kolegium Kardynalskiego. Prymas-senior
opowiadał o swej 29 –letniej pracy w Kolegium Kardynalskim. W związku
ze śmiercią hierarchy przypominamy tę rozmowę.


czytaj wywiad…
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Kard. Glemp: Kard. Wyszyński miał doskonałą znajomość polskiej duszy i
mógł na tę duszę liczyć  


Kard. Stefan Wyszyński był człowiekiem bardzo otwartym na świat, choć
uważany był za człowieka konserwatywnego - mówił w maju 2011 r.
kard. Józef Glemp w wywiadzie dla KAI. „To, co podziwiam u niego, to
postawa kompromisu. Liczył na to, że w tym kompromisie Kościół może
wygrać. To go różniło od niektórych, nieugiętych, pasterzy Kościoła w
innych krajach socjalistycznych. Jednak ta ‘elastyczność’ wyszła na dobre
Kościołowi” - oceniał hierarcha. W związku ze śmiercią prymasa-seniora
przypominamy tę rozmowę.


czytaj wywiad…
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