Biskup

28 września 1958 r. w uroczystość św. Wacława w Katedrze na Wawelu ks. Karol Wojtyła
otrzymał sakrę biskupią.
3 października także w katedrze miała miejsce Msza św. pontyfikalna. Tego dnia młody biskup
siebie i całą swoją posługę zawierzył Matce Bożej, czyniąc swoim biskupim zawołaniem:
Totus Tuus
(Cały Twój).
Dwadzieścia lat później to zawołanie będzie znane całemu światu.

Jako biskup Karol Wojtyła został powołany do Komisji Duszpasterstwa Ogólnego. Brał udział
w posiedzeniach Komisji Duszpasterskiej Episkopatu, na których podkreślał koniczność
wychodzenia duszpasterzy ku młodzieży, wyszedł także z inicjatywą organizowania kursów
przedmałżeńskich. Rok później bp. Wojtyle została przydzielona opieka nad duszpasterstwem
młodzieży.

Ze względu na biskupią posługę w mniejszym zakresie kontynuował obowiązki wykładowcy na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Parę razy w roku przyjeżdżał i prowadził przez
kilka godzin wykłady. Kilka razy w roku zapraszał uczestników seminarium naukowego na dwu
lub jednodniowe spotkania do Krakowa. Ze swej profesorskiej pensji pokrywał koszty podróży
seminarzystów. Był promotorem sześciu doktorantów, recenzentem zaś dwóch. Później na te
spotkania zapraszał tylko pracowników Katedry Etyki i łączył je z kilkugodzinnym wyjazdem
w okolice Krakowa, traktując te dni jako czas odpoczynku.

Z wielkim zaangażowaniem pełnił obowiązki nie tylko naukowca, ale także i biskupa. Udzielał
sakramentu bierzmowania, święceń diakonatu i prezbiteratu. Brał udział w konsekracjach
biskupich. Prowadził rekolekcje, dni skupienia, wygłaszał konferencje dla różnych stanów i grup
zawodowych. Wizytował parafie i odwiedzał najciężej chorych w ich domach. Odprawiał Mszę
dla głuchoniemych, spotykał się z dziećmi „sprawnymi inaczej”. Brał udział w spotkaniach
opłatkowych dla różnych grup, podczas których bardzo chętnie śpiewał kolędy. W 1960 r. z
jego inicjatywy
rozpoczął działalność Instytut Rodziny
, który początkowo adresowany był tylko do świeckich, a od 1965/1966 r. także i do księży.
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Na stolicy biskupiej w Krakowie po śmierci Metropolity Krakowskiego Eugeniusza Baziaka
(15 czerwca 1962 r.) rozpoczął się trwający półtora roku wakat. W oczekiwaniu na nominację
nowego arcybiskupa metropolity krakowskiego funkcję wikariusza kapitulnego, to znaczy
administratora diecezji krakowskiej pełnił ks. bp Karol Wojtyła.
Tego samego roku bp Wojtyła zrezygnował z prowadzenia wykładów na Wydziale
Teologicznym w Krakowie, aby
od 11 października wziąć czynny udział w obradach Soboru Watykańskiego II w Rzymie.
Początkowo słuchał, obserwował, uczył się, aby nieco później stać się kreatywnym
uczestnikiem. Zabierał głos zgłaszając swoje uwagi do omawianych schematów. Najmocniej
swój osobisty wkład bp Wojtyła odcisnął w tak zwanym Schemacie XIII, który potem stał się
Konstytucją duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes.
Bp Wojtyła pełen entuzjazmu dzielił się tym czego był uczestnikiem nie tylko w przemówieniach
przez radio watykańskie, ale także po powrocie do Polski podczas kazań i różnorakich spotkań.

3 czerwca 1963 r. światem wstrząsnęła śmierć Ojca Świętego Jan XXIII. Jego następcą,
21 czerwca, został Paweł VI, który kontynuował aggiornamento, wielką odnowę Kościoła
Katolickiego rozpoczętą na Soborze Watykańskim II. Kilka miesięcy później, 30 grudnia 1963 r.
bp Wojtyła
w rozmowie telefonicznej z papieżem Pawłem VI został mianowany
arcybiskupem metropolitą krakowskim. Nominacja
ta
publicznie
została
ogłoszona dopiero 19 stycznia 1964 r. Uroczysty ingres do archikatedry odbył się 8
marca.
Uroczyste zaś nałożenie paliusza, władzy arcybiskupiej, przez papieża Pawła VI, miało miejsce
w październiku 1964 r. podczas prac III sesji Soboru Watykańskiego II, po której abp Wojtyła
wraz z innymi biskupami uczestniczył w pielgrzymce do Ziemi Świętej. 30 listopada zaś został
przyjęty na prywatnej audiencji u papieża Pawła VI. Wówczas po raz pierwszy spotkał się z nim
w cztery oczy. Zawiązała się między nimi przyjazna relacja.

W Polsce Kościół powoli przygotowywał się do obchodów Tysiąclecia Chrztu. Polscy biskupi
obecni na Soborze Watykańskim II zredagowali 56 listów do księży biskupów różnych
Konferencji Episkopatów zapraszając ich do udziału w obchodach Milenijnych. Zaproszenie do
Episkopatu Niemiec było szczególne, gdyż dotykało bolesnych dla obu stron historycznych
faktów II wojny światowej. List kończył się słowami: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”,
co wywołało powszechne zgorszenie i wiele polemik. Nieco później ten akt pojednania okazał
się decydujący dla unormowania relacji między Polską, a Niemcami.
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Sobór Watykański II zakończył się 8 grudnia 1965 r. W styczniu roku następnego na
posiedzeniu Rady Wydziału Teologicznego ks. abp Wojtyła zwrócił uwagę na konieczność
podjęcia badań nad teologiczną myślą Soboru.

Rok 1966 to rok uroczystych obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. Obchody te poprzedzone
były dziewięcioletnią peregrynacją kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Procesje,
rekolekcje, modlitwy, msze i odpusty w poszczególnych parafiach w całej Polsce wyznaczały
rytm Wielkiej Nowenny, która swój kulminacyjny moment miała na Wzgórzu Jasnogórskim 3
maja. Papież Paweł VI nie mógł osobiście przybyć na tę uroczystość, gdyż polskie władze
komunistyczne nie zezwoliły na jego przyjazd. Nieobecność papieża symbolizował pusty fotel.
W Krakowie uroczystości Milenijne miały miejsce 8 maja, w dniu święta św. Stanisława.

„Włożenie pierścienia oznacza, że biskup jest zaślubiony Kościołowi. ‘Accipe anulum, fide
signaculum – Przyjmij pierścień, znak wierności i zachowaj nienaruszoną wiarę. Strzeż od
skażenia Bożą Oblubienicę, to jest Kościół święty’ (…) Szczególnym symbolem związku
biskupa z Kościołem jest ten pierścień – znak zaślubin. Dla mnie jest on codziennym
przypominaniem o wierności. Jest niejako niemym pytaniem, które odzywa się w sumieniu: czy
jestem całkowicie oddany mojej Oblubienicy – Kościołowi? Czy jestem wystarczająco ‘dla’ – dla
wspólnot, rodzin, dla ludzi młodych i starszych, a także tych, którzy dopiero mają się narodzić?”
(Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004, s. 37)

Opracowane na podstawie:
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- A. Boniecki, Kalendarium życia Karola Wojtyły, Kraków 1983, s. 159 – 272

- B. Lecomte, Pasterz, Kraków 2006, s. 167 – 224
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