Stanowisko
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wdzięcznością przyjmuje zatwierdzenie przez Papieża
Franciszka Świętego Jana Pawła II – Papieża PATRONEM Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W piśmie przedstawionym przez Biskupa Andrzeja Suskiego – Ordynariusza Diecezji Toruńskiej,
wystosowanym przez kard. Roberta Sarah, czytamy, iż „Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów uznaje Świętego Jana Pawła II, Papieża, Patronem przed Bogiem Województwa
Kujawsko-Pomorskiego”. Decyzja ta jest responsem na wniosek ks. Biskupa, złożony do Stolicy
Apostolskiej w odpowiedzi na powszechne prośby innych biskupów, władz samorządowych, a także
wiernych o ustanowienie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego jego Patrona.
Już dziewięć lat temu Radni Województwa wybrali dzień 7 czerwca – z okazji wizyty Papieża Jana
Pawła II w naszym regionie – na datę obchodów Święta Województwa. Sejmik Województwa KujawskoPomorskiego w stanowisku z 15 lutego 2016 roku wyraził prośbę o ustanowienie Świętego Jana Pawła
II Patronem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dopełnieniem tej decyzji było ustanowienie 7
czerwca Dniem Patronalnym, z jednoczesnym zwróceniem się do Stolicy Apostolskiej
z prośbą o uznanie św. Jana Pawła II Patronem naszego Regionu.
Unitas Durat to słowa wpisane w sztandar naszego Województwa. Regionu, który powstał w 1999 roku
na mocy wcześniejszej Ustawy Sejmowej i był uroczyście proklamowany wraz z innymi województwami
w Warszawie w Pałacu Belwederskim. Na przestrzeni lat ta nowa jednostka samorządu terytorialnego
dojrzewała, przekształcając się w solidarną, budującą własną tożsamość wspólnotę ponad dwu
milionów mieszkańców.
Na tej drodze, zarówno u jej początków, jak i dziś towarzyszy nam postać Jana Pawła II. Nie tylko dla
nas, ale dla milionów ludzi na całym świecie jest On orędownikiem dialogu opartego na prawdzie,
miłości i sprawiedliwości, które winny znaleźć odzwierciedlenie w życiu społecznym, gospodarczym
i osobistym. Dlatego patronowanie Województwu przez Jana Pawła II to odważne upominanie się o to,
co buduje relacje między ludźmi w oparciu o trwałe wzorce, sprawdzone i szanowane przez wszystkich,
wierzących i niewierzących, i przyczyniające się do rozwoju każdej osoby. To poszukiwanie wspólnego
fundamentu, na którym można wznosić wielkie przedsięwzięcia - ten fundament choć jest niewidzialny,
gwarantuje pomyślność na długie lata – również naszego Kujawsko-Pomorskiego Domu.
Jan Paweł II patronuje światu, w którym człowiek konstruktywnie szuka spełnienia swoich słusznych
nadziei nigdy "przeciw drugiemu", ale zawsze "z drugim"; w którym warunki życia społecznego
i gospodarczego kształtuje prawda o człowieku, choćby wymagała wiele wysiłku; w którym priorytetem
jest takie układanie wzajemnych relacji, aby umożliwiały wszystkim mieszkańcom "słuszny rozwój".
Dla osób wierzących postać św. Jana Pawła II – Patrona Województwa – jest orędownikiem w relacjach
z Bogiem, natomiast w odniesieniu do wartości, które niesie jego życie i nauczanie skupione na
nienaruszalnej godności człowieka, jest Patronem bliskim i wspólnym dla wszystkich Mieszkańców
Województwa.

Patron to postać, która swoim uniwersalizmem przekazu otwiera na nowe wymiary i uczy przekraczać to
co codzienne.
Nasz Patron będzie więc dla nas punktem odniesienia. Źródłem inspiracji, horyzontem wartości,
na którym rozwija się projekt życia mieszkańców. W kolejną dekadę nasze Województwo wejdzie
z postawą "czuwania" czyli „dostrzegania drugiego, nie zamykania się w sobie w ciasnym podwórku
własnych interesów, czy też nawet własnych osądów. Czuwam – to znaczy miłość bliźniego – to znaczy
podstawowa międzyludzka solidarność.” Dla nas to wyzwanie do wspólnej troski nad realizacją
wzniosłych ideałów, kulturą szukania trwałych i ciągle wymagających wartości.
Nasze Województwo jest jedynym, dla którego Papież Franciszek ustanowił św. Jana Pawła II
Patronem. Jesteśmy świadomi, iż jest to dla nas szczególna okoliczność a jednocześnie wielkie
zobowiązanie, aby przed Bogiem i ludźmi jemu podołać. Tym większa jest nasza wdzięczność za
zaufanie i wiarę w szczerość naszych intencji. Przyjmując z radością informację o tej decyzji, chcemy za
nią bardzo serdecznie podziękować Ojcu Świętemu Franciszkowi, jednocześnie prosząc o Jego
błogosławieństwo i modlitwę za wstawiennictwem naszego Patrona o pomyślność i dobrą przyszłość dla
mieszkańców naszego Województwa.

