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U / T l  U C I  AA Dl I I T »SŁUGA BOŻY BISKUP WILHELM PLUTA
Kim  był bp  Wilhelm Pluta
Bp Wilhelm Pluta (1910-1986), przez ponad 27 lat biskup gorzowski, zapisał się w 
pamięci swoich diecezjan jako święty i niezwykle gorliwy pasterz.
Urodził się 9 stycznia 1910 r. w Kochłowicach, w górniczej i bardzo pobożnej śląskiej 
rodzinie. Po maturze w 1929 r. wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego, które 
wówczas mieściło się w Krakowie. 24 czerwca 1934 r. w Katowicach przyjął 
święcenia kapłańskie (...) .
4 lipca 1958 papież Pius XII mianował ks. Wilhelma Plutę biskupem gorzowskim. 
Nominację papieską ks. Pluta przyjął z rąk Prymasa Polski Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego 7 sierpnia 1958 r. równocześnie z mianowanym wtedy na biskupa 
pomocniczego w Krakowie ks. Karolem Wojtyłą. Od tej pory przez całe życie łączyła 
ich przyjaźń i bliska współpraca. 7 września 1958 r. w katedrze w Gorzowie Wlkp. 
przyjął święcenia biskupie. Jego zawołaniem biskupim stały się słowa „Aby wszyscy 
bylijedno”.
25 maja 1967 r. został mianowany administratorem apostolskim do dyspozycji Stolicy 
Świętej (ad nutum Sanctae Sedis). Gdy 28 czerwca 1972 r. papież Paweł VI podzielił 
wielką administrację gorzowską na trzy diecezje, bp Pluta został pierwszym biskupem 
diecezji gorzowskiej.
Jego priorytetem była troska o kapłanów, których darzył prawdziwie ojcowską 
miłością.
W jego wizji duszpasterskiej kluczowe znaczenie miała praca nad odnowieniem życia 
Bożego w rodzinach ( ...) . Jako miejsce formacji świeckich postrzegał sanktuarium 
Matki Bożej w Rokitnie.
Jego nietuzinkowa działalność duszpasterska i zdecydowana obrona praw Kościoła 
była bardzo negatywnie oceniania przez ówczesne władze komunistyczne. Uchodził 
w ich oczach za jednego z najbardziej nieprzejednanych biskupów w polskim 
episkopacie, co stało się powodem licznych szykan. On jednak nie uląkł się niczego. 
Był człowiekiem, dla którego sprawy nadprzyrodzone były ważniejsze i bardziej 
realne od spraw tego świata. Żył w ciągłej bliskości Boga. Znany był jako człowiek 
modlitwy i wielkiej duchowości.
Był nieprzeciętnym teologiem, a przy tym poliglotą, co w połączeniu z gorliwością w 
studiowaniu książek i czasopism w wielu językach czyniło z niego wybitnego 
nauczyciela wiary.
Bp Wilhelm Pluta zginął 22 stycznia 1986 r. w wypadku samochodowym w 
Przetocznicy, w drodze z Gorzowa Wlkp. do Gubina na spotkanie z kapłanami (...).
2 czerwca 1997 r. Jan Paweł II w Gorzowie Wlkp. powiedział: „Biskupie Wilhelmie, 
dziękuję ci za to, co uczyniłeś dla Kościoła na tych ziemiach. Za twój trud, odwagę i 
mądrość, za twoją wielką pobożność. Dziękuję ci za to, co uczyniłeś dla Kościoła w 
naszej Ojczyźnie” . Papież nawiedził też grób bpa Wilhelma w katedrze gorzowskiej.
21 stycznia 2002 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego bpa Wilhelma 
Pluty, którego diecezjalny etap został zamknięty 9 września 2015 r., po czym 
rozpoczął się proces na etapie rzymskim.
Bp Pluta został ogłoszony Lubuszaninem  XX wieku, Sejmik W ojewództwa 
Lubuskiego ustanowił rok 2010 Rokiem Biskupa Wilhelma Pluty, a 4 listopada 2010 r. 
Rada Miasta Gorzowa Wlkp. ogłosiła bpa Wilhelma Plutę patronem miasta (...) . Od 
2013 r. w domu biskupim w Gorzowie Wlkp. mieści się Instytut Biskupa Wilhelma 
Pluty.

Ks. Dariusz Gronowski

Czy wiesz, że ...
Pastorał - z łaciny „kij pastersk i” , 
używany w liturgii przez biskupa. Jest to 
długa laska zakończona ślimakowatym 
zwojem. W środku tego zakończenia są 
u m ieszczan e  p o stac i św ię ty ch  lub 
sym bole (np. Baranka = Chrystusa). 
Biskup może używać pastorału tylko na 
te ren ie  sw ojej d iecez ji, i gdy je s t  
g łó w n y m  c e le b ra n s e m . S łu ż y  do 
podpierania się, nawiązuje do symbolu 
wspierania wiernych i obrony przed 
Złem. W czasie Mszy świętej biskup 
używ a pasto ra łu  w czasie  p rocesji 
wejścia, podczas czytania Ewangelii, 
głoszenia homilii, błogosławieństwa i 
gdy idzie w procesji na zakończenie 
liturgii. ki. Adrian Nowicki
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