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Żałobni Słuchacze!
Żegnamy w tej chwili Kapłana, Proboszcza, Profesora, Przyjaciela, naszego 

Księdza Edzia!
Słowa te kieruję do Ciebie w imieniu Twoich Przyjaciół.
M iałeś ich tu w Poznaniu, w archidiecezji poznańskiej, ale jeszcze więcej by

ło ich poza jej granicami: we Wrocławiu, a przede wszystkim w Warszawie. 
Spójrz, oto Twoi przyjaciele z grona parafian wśród których pracowałeś 22 la
ta. O! Jak bardzo ukochałeś swoją parafię i wiernie jej służyłeś do końca. Nie 
wyobrażałeś sobie życia bez duszpasterstwa parafialnego. Namawialiśmy Cię, 
abyś oddał się tylko nauce, a jest ona zazdrosną panią, której trzeba się po 
święcić bez reszty. Ty jednak miałeś wizję łączenia nauki z praktyką pasterską. 
O! Jak bardzo kochałeś swoich wiernych. Oni stracili w Tobie Ojca, pasterza, 
przyjaciela i wielkiego humanisty. W  ich imieniu mówię: dziękujemy Ci nasz 
Proboszczu za każde Twoje słowo, wskazówki, rady na am bonie, w kancelarii 
i w konfesjonale. Znałeś tutaj każdy dom i cieszyłeś się, jak podczas ostatniej 
procesji Bożego Ciała, którą razem  prowadziliśmy, że Twoi ludzie kochają 
Chrystusa. Dziękujemy. Sądzę, że jedna z ulic powinna otrzymać nazwę Księ
dza Kanonika Edwarda Nawrota. Niech radni o tym pomyślą i podejm ą odpo
wiednią decyzję. Będzie to wyraz pam ięci i wdzięczności za okazane dobro 
przez ukochanego Proboszcza. W ielkie dzięki wyraża w tej chwili młodzież 
Kietrza za troskę, by mogła godnie spędzać czas wolny na boisku przy kościele 
nad jeziorem , a nie tylko na hałaśliwej dyskotece. Proponuję, aby piękne bo
isko dla „Arki”, które powstało dzięki zaangażowaniu Zm arłego Duszpasterza 
nazwać Jego imieniem. M oże to być zrealizowane pod jednym wszakże w arun
kiem, że na tym boisku nie będzie wybryków chuligańskich, lecz piękno sportu.

Dziękują Ci, Księże Edwardzie, przyjaciele z Wielkopolski. Tej części Najja
śniejszej Rzeczpospolitej poświeciłeś całą swoją twórczość naukową. Aczkol
wiek byłeś poza zamkniętym poznańskim  środowiskiem naukowym, to jednak 
swoją pracowitością i ogromną konsekwencją stałeś się historykiem tej ziemi, 
rdzennej ziemi Polski. Stawiam Cię obok wielkich historyków Kościoła wielko



polskiego: ks. prof. Józefa Nowackiego i ks. prof. M ariana Banaszaka, k tóre
mu dedykuję trzecią część mojej milenijnej historii Kościoła na Śląsku, doty
czącej średniowiecza. Wszyscy W ielkopolanie i Poznaniacy, którzy byli Ci życz
liwi, chylą w tej chwili głowę przed Tobą i mówią społem: Dziękujemy.

Dziękują Ci, Profesorze, Twoi przyjaciele z Uniwersytetu Kardynała Wy
szyńskiego z Warszawy. W  pełni zdajemy sobie sprawę, kogo straciliśmy. Byłeś 
bowiem niepowtarzalny w kontaktach osobistych, uśmiechnięty i twórczy na 
Radach Wydziału, pełen hum oru i wielkiej erudycji, z darem  przekazywania 
wiedzy na wykładach, wymagającym i bardzo życzliwym na sem inariach nauko
wych. Twoi studenci bardzo płaczą, a wielu z nich przybyło, by się z Tobą osobi
ście pożegnać. Walczyłeś z chorobą jak lew, dojeżdżałeś pociągiem na zajęcia, 
gdy trawiła Cię gorączka, na wiosnę tegoż roku doprowadziłeś do obrony dok
torskiej dwóch swoich doktorantów. Dwa tygodnie tem u mówiłeś mi, że nie 
będziesz prosił o urlop, ale kontynuował dalej wykłady. O jak bardzo szanowa
łeś swoją godność profesorską. Już w chorobie sprawiłeś sobie nową togę i tyl
ko raz w niej wystąpiłeś publicznie. Jeśli Pan da mi jeszcze kilka lat życia, to 
tom  ósmy wspomnianej wyżej m onografii milenijnej Kościoła śląskiego dedy
kuję Tobie, mój Przyjacielu. Nie dotknąłeś „słupa” -  65 lat życia, kiedy czło
wiek już nie prosi, ale dziękuje i realizuje to, co wcześniej zaplanował. Taka by
ła Wola Boża, a Tyś ją przyjął z poddaniem  i bez wewnętrznego buntu. D zięku
jemy Ci, Profesorze, Przyjacielu, dziękujemy i mówimy: D o zobaczenia, do ra 
dosnego zobaczenia w D om u Ojca. Liczymy, że będziesz nam  wypraszał p o 
trzebne łaski w naszym życiu i w naszej twórczości.


