Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
6 czerwca 1999 r. w Pelplinie, stolicy diecezji pelplińskiej, mojej diecezji, mszę świętą
odprawił Ojciec Święty Jan Paweł II. Było to bardzo ważne wydarzenie dla diecezji pelplińskiej,
pierwsza i niestety ostatnia wizyta naszego wielkiego rodaka w diecezji. Ponad 300 tys.
pielgrzymów z całej Polski uczestniczyło w Eucharystii. Kilkanaście tysięcy mieszkańców powiatu
chojnickiego udało się do Pelplina, aby wziąć udział w ofierze mszy świętej. Duchowni
z dekanatu chojnickiego i dekanatu rytelskiego byli w koncelebrze.
Byłem wówczas dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach. Wraz
z uczniami i nauczycielami dwoma autokarami udaliśmy się do Pelplina na spotkanie z papieżem
Polakiem.
W niedzielę, 6 czerwca, po uroczystej mszy świętej odprawionej na Górce Biskupiej
w Pelplinie władze miasta Chojnice przekazały Ojcu Świętemu dyplom honorowego obywatela
miasta. Rada miasta Chojnice nadała mu tytuł honorowego obywatela rok wcześniej w czerwcu 1998 r. radni skupieni wokół Akcji Wyborczej Solidarność przygotowali uchwałę
w tej sprawie.
Dzisiaj mija 20 lat od wydarzeń, które cały czas są w pamięci ich uczestników. To
wówczas padły słowa: błogosławieni ci, którzy słuchają słowa bożego i zachowują je, które
papież kierował do wiernych. Papież wspominał również o ofierze tych, którzy głosili słowo
Boże, o ponad 300 kapłanach z terenów diecezji pelplińskiej, którzy w czasie okupacji
hitlerowskiej zostali zamordowani przez Niemców tylko dlatego, że byli polskimi duchownymi.
Te tragiczne wydarzenia zostały przypomniane wiernym, żeby nie zapomnieć o tym, że z ich ust
nasze pokolenie słuchało słowa Bożego i dzięki ich ofierze doświadczało i doświadcza jego
mocy, abyśmy pamiętali o tym historycznym zasiewie słowa i świadectwa.
W trakcie homilii padły również słowa, które nawiązywały do fragmentu Ewangelii
mówiącego o budowie domu na skale. Jak zbudować taki dom? Jak przetrwać napór żywiołów?
Dziś słyszymy odpowiedź na te zasadnicze pytania wiary. U podstaw chrześcijańskiego
budowania leży słuchanie słów Chrystusa i wypełnianie ich. To drogowskaz dla nas wszystkich.
Po 20 latach słowa Jana Pawła II kierowane do wiernych podczas homilii 6 czerwca 1999
r. w Pelplinie są cały czas aktualne. Pamiętajmy o przesłaniu największego z Polaków, św. Jana
Pawła II, honorowego obywatela moich ukochanych Chojnic. Dziękuję bardzo

