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„Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy.”  

(Hbr 13, 14)   

 
W imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej i zrzeszonych w niej Kościołów, a także we własnym 

imieniu pragnę wyrazić szczere wyrazy współczucia z powodu odejścia do Pana śp. Kardynała Józefa 
Glempa, Arcybiskupa i Metropolity Gnieźnieńsko-Warszawskiego, Prymasa Seniora.  

 
Słowa listu do Hebrajczyków, które w wielu Kościołach są hasłem biblijnym roku 2013, 

przypominają nam o wiecznej ojczyźnie. Śp. Prymas Józef Glemp, żyjąc tu i teraz, podejmując z całą 
odpowiedzialnością wyzwania naszego ziemskiego życia, całym swoim życiem świadczył o jego 
przemijalności i wskazywał na „wieczne miasto”, do którego wszyscy zmierzamy.  

 
Z wdzięcznością wspominamy świadectwo jego ziemskiego życia. Śp. Ks. Prymas Glemp był 

bowiem człowiekiem zasłużonym dla narodu i Kościoła, który mądrze i roztropnie przewodził Kościołowi 
Rzymskokatolickiemu Polsce, w okresie przemian politycznych na przełomie tysiącleci.  

 
W naszej pamięci śp. Ks. Prymas Glemp pozostanie także jako człowiek wrażliwy na relacje 

ekumeniczne. Ze szczególną wdzięcznością pamiętamy żywe zainteresowanie Księdza Prymasa dialogiem 
teologicznym w sprawie Sakramentu Chrztu Świętego. W dniu 23 stycznia 2000 r. w Kościele 
Ewangelicko-Augsburskim Św. Trójcy w Warszawie, śp. ks. Prymas Glemp podpisał w imieniu Kościoła 
Rzymskokatolickiego dokument „Sakrament Chrztu Znakiem Jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na 

progu Trzeciego Tysiąclecia”, uznając w ten sposób wraz z sześcioma innymi zwierzchnikami Kościołów 
Polskiej Rady Ekumenicznej ważność Chrztu Świętego udzielonego przez duchownych tych Kościołów. Jest 
to wielkie świadectwo troski o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa.  

 
We wdzięcznej pamięci zachowujemy spotkania i rozmowy ekumeniczne, a także szczere 

poparcie dla współpracy w ramach Komisji Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady 
Ekumenicznej. 

 
Powierzamy Go łasce Boga Wszechmogącego i łączymy się w modlitwie ze wszystkimi w smutku 

po Jego odejściu. 
  
Z życzeniami Bożego pokoju i błogosławieństwa dla całego Episkopatu, Duchownych i Wiernych 

Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce.    
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