Czcigodny i umiłowany Księże Prymasie.
Pozwól, że powiem po prostu, co myślę.
Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka,
który dziś pełen bojaźni Bożej,
ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat,
gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed
więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei,
Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła,
gdyby nie było Jasnej Góry – i tego całego okresu
dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej,
który jest związanyz Twoim biskupim
i prymasowskim posługiwaniem.
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Parafia Matki Bożej
Częstochowskiej
w Nottingham

DZIECIŃSTWO
Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem jako drugie dziecko w wieloletniej rodzinie Stanisława i Julianny
z domu Karp. Życie rodzinne państwa Wyszyńskich od początku związane było z Kościołem – ojciec był organistą. W dzieciństwie mały Stefan nauczył się miłości do Matki Bożej i modlitwy różańcowej. Naukę
rozpoczął w Zuzeli, następnie chodził do szkoły w Andrzejewie. Bardzo
wcześnie, bo już w dziewiątym roku życia, Stefan stracił matkę. W latach 1912–1915 uczęszczał do Gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie, jednak na skutek działań I wojny światowej naukę kontynuował
w Łomży, w Męskiej Szkole Handlowej. Tam też należał do harcerstwa.

„W

domu moim nad łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki Bożej
Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. I chociaż
w onym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc
na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego różańca, jaki
był zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu długo
przyglądałem się tej Czarnej Pani i tej Białej. Zastanawiało mnie
tylko, dlaczego jedna jest czarna, a druga biała?
To są najbardziej odległe wspomnienia z mojej przeszłości.”

KAPŁAŃSTWO
Pragnąc jak najszybciej przygotować się do kapłaństwa, przeniósł się
w 1917 roku do Liceum św. Piusa X we Włocławku, będącego jednocześnie Niższym Seminarium Duchownym.
W 1920 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk
biskupa Wojciecha Owczarka.
W 1925 roku, na polecenie biskupa ordynariusza, rozpoczął studia
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego oraz Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Studia ukończył w 1929 roku
obroną pracy doktorskiej „Prawo Kościoła do szkoły”. Po studiach, dzięki
staraniom księdza Korniłowicza, udał się w roczną zagraniczną podróż
naukową do Austrii, Włoch, Francji, Belgii, Holandii i Niemiec. Przedmiotem jego zainteresowań były sposoby realizacji w świecie zasad katolickiej nauki społecznej, problemy związków zawodowych, organizacji
katolickich młodzieży robotniczej, działalność Akcji Katolickiej i dzieło
resocjalizacji więźniów.
Po powrocie do kraju jesienią 1930 roku Ksiądz Doktor Stefan Wyszyński w sposób szczególny poświęcił się pracy społecznej. Pracował jako
wykładowca nauk społecznych w Seminarium Duchownym we Włocławku, kierował Sodalicją Mariańską, prowadził Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy oraz pracę społeczno-oświatową w Chrześcijańskich
Związkach Zawodowych.

„Ś

więcenia kapłańskie otrzymałem
w kaplicy Matki Bożej w bazylice
katedralnej włocławskiej w roku 1924.
Byłem święcony sam – 3 sierpnia. Moi
koledzy otrzymali święcenia 29 czerwca,
a ja w tym dniu poszedłem do szpitala.
Była to jednak szczęśliwa okoliczność,
gdyż dzięki temu mogłem otrzymać
święcenia w kaplicy Matki Bożej. Gdy
przyszedłem do katedry, stary zakrystian,
pan Radomski, powiedział do mnie: Proszę
księdza, z takim zdrowiem to chyba raczej
trzeba iść na cmentarz, a nie do święceń.
Tak się wszystko układało, że tylko
miłosierne oczy Matki Najświętszej
patrzyły na ten dziwny obrzęd, który
miał wówczas miejsce. Byłem tak słaby,
że najwygodniej mi było leżeć krzyżem
na ziemi, niż stać”.

WOJNA
Wybuch wojny 1 września 1939 roku zastał Księdza Stefana Wyszyńskiego we Włocławku. Front
bardzo szybko posuwał się na wschód, a już
17 września 1939 roku Polskę zaatakowała Armia
Czerwona. Ksiądz Wyszyński powrócił do Włocławka. Imiennie poszukiwany przez Niemców,
na stanowcze polecenie biskupa Michała Kozala, musiał opuścić miasto. Od 1942 roku pełnił
obowiązki kapelana Zakładu dla Niewidomych
w Laskach pod Warszawą. 1 listopada 1942 roku
poznał grupę pani Marii Okońskiej tzw. Ósemkę.
Wspólnota ta przekształciła się w Instytut Świecki Pomocnic Maryi Jasnogórskiej, Matki Kościoła.
Ksiądz Stefan Wyszyński stał się duchowym ojcem i współzałożycielem Instytutu. Podczas powstania warszawskiego został kapelanem okręgu
wojskowego „Kampinos-Żoliborz”, a także kapelanem szpitala powstańczego. Używał pseudonimu „Radwan II”.

„Ś

więcenia kapłańskie otrzymałem w kaplicy Matki Bożej w bazylice katedralnej
włocławskiej w roku 1924. Byłem święcony sam – 3 sierpnia. Moi koledzy
otrzymali święcenia 29 czerwca, a ja w tym dniu poszedłem do szpitala. Była to
jednak szczęśliwa okoliczność, gdyż dzięki temu mogłem otrzymać święcenia
w kaplicy Matki Bożej. Gdy przyszedłem do katedry, stary zakrystian, pan Radomski,
powiedział do mnie: Proszę księdza, z takim zdrowiem to chyba raczej trzeba iść
na cmentarz, a nie do święceń. Tak się wszystko układało, że tylko miłosierne oczy
Matki Najświętszej patrzyły na ten dziwny obrzęd, który miał wówczas miejsce.
Byłem tak słaby, że najwygodniej mi było leżeć krzyżem na ziemi, niż stać”.

BISKUP LUBELSKI
25 marca 1946 Prymas Polski kardynał August
Hlond przekazał Księdzu Doktorowi Stefanowi
Wyszyńskiemu wiadomość o mianowaniu go biskupem lubelskim. Sakrę biskupią Ksiądz Wyszyński przyjął 12 maja 1946 roku z rak Prymasa
Polski oraz biskupów Karola Radońskiego i Stanisława Czajki. 26 maja 1946 roku odbył uroczysty
ingres do katedry lubelskiej. Jako biskup Ksiądz
Stefan Wyszyński rozpoczął intensywną pracę
duszpasterską i likwidację zaległości czasu okupacji. Porządkował diecezję, głosił kazania, wizytował parafie, bierzmował. Wielką popularnością
cieszyły się jego rekolekcje, wygłaszane w dzielnicach robotniczych, i kazania społeczne. Pełniąc
funkcję Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego organizował prace na uczelni, powoływał od istnienia nowe wydziały, był
inicjatorem wydania „Encyklopedii Katolickiej”.
Wznowił działalność Instytutu Wyższej Kultury
Religijnej dla Świeckich. 8 września 1946 roku
uczestniczył w uroczystości oddania Polski Niepokalanemu Sercu Maryi na Jasnej Górze.

„G

dy znajdę w sobie choć jeden akt miłości, już nie jestem nędzą.
Choćby całe życie moje było jednym grzechem, ten jeden akt miłości oddaje mnie
Bogu. Nie, nie jestem nędzą…
Jestem wielkością, bo miłuję.
A miłość nie umiera. W rupieciarni mego życia znalazłem coś Bożego…
To sam Bóg zagubił tę „przecenną perłę”. A chociaż leży ona w roli, w ziemi, w błocie,
warto posiąść to błoto, by wraz z nim stać się panem perły. Ileż pereł leży w błocie!
Jak wielką cenę ma błoto przez to właśnie, że odkryto w nim jedną, jedyną perłę.
Wszak ludzie sprzedają wszystko, co mają, aby nabyć to błoto wraz z perłą. Jestem
tylko blotem! Ale w tym błocie Bóg zgubił perłę miłości…”

PRYMAS POLSKI
12 listopada 1948 po śmierci Prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda, Biskup Stefan Wyszyński został mianowany Arcybiskupem Metropolitą Gnieźnieńskim i Warszawskim, Prymasem Polski. Ksiądz Prymas, podejmując posługę w Kościele
polskim w czasach wyjątkowo trudnych, od początku dostrzegł
pilną potrzebę znalezienia „modus vivendi” Kościoła w Polsce
i dlatego zainicjował rozmowy z Rządem PRL w tzw. Komisji
Mieszanej. 14 kwietnia 1950 roku doszło do podpisania „Porozumienia” – jedynego w swoim rodzaju aktu zawartego między
Episkopatem katolickim a Rządem komunistycznym.
12 stycznia 1953 roku Arcybiskup Gnieźnieński i Warszawski
Stefan Wyszyński został wyniesiony przez papieża Piusa XII
do godności kardynalskiej. Władze państwowe zabroniły mu
jednak wyjazdu do Rzymu na konsystorz. 9 lutego 1953 roku
Rząd PRL wydał dekret uprawniający władze państwowe do
ingerencji w obsadzanie stanowisk kościelnych i tworzenia nowych parafii. W odpowiedzi Prymas Polski wystosował memoriał „Non Posumus” którego tekst został przyjęty przez Konferencję Episkopatu 8 maja 1953 roku w Krakowie. Podpisali go:
Stefan Kardynał Wyszyński i biskup Zygmunt Choromański –
sekretarz Episkopatu. Memoriał „Non possumus!” stał się jedną
z przyczyn późniejszego aresztowania Księdza Prymasa Wyszyńskiego.

„N

ie wolno sięgać do ołtarza, nie wolno stawać między Chrystusem
a kapłanem, nie wolno gwałcić sumienia kapłana, nie wolno stawać
między biskupem a kapłanem. Uczymy, że należy oddać, co jest cezara
cezarowi, a co Bożego Bogu. Ale gdy cezar siada na ołtarzu, to mówimy
krótko: nie wolno”.

TRZY LATA WIĘZIENIA
25 września 1953 roku kardynał Wyszyński został
aresztowany i wywieziony z Warszawy.
Był więziony przez trzy lata – w Rywałdzie,
w Stoczku Warmińskim, w Prudniku i wreszcie
w Komańczy. 12 października 1953 roku przewieziono Księdza Prymasa do Stoczka koło Lidzbarka Warmińskiego. Osadzony został w zniszczonym domu klasztornym. Zarówno dom, jak
i ogród otoczono murem i drutem kolczastym.
Tu właśnie, 8 grudnia 1953 roku, uwięziony Prymas Stefan Wyszyński oddał się w niewolę Matce Bożej. Od 6 października 1954 roku kolejnym
miejscem odosobnienia Księdza Prymasa stał się
dawny klasztor Franciszkanów w Prudniku Śląskim. 27 października 1955 roku nastąpiła kolejna
zmiana miejsca uwięzienia. Tym samym Ksiądz
Prymas został przewieziony do Komańczy, do
klasztoru Sióstr Nazaretanek, które starały się
otoczyć Kardynała opieką.

„C

hociażby powstawały coraz to nowsze filozofie zmaterializowanego świata,
pragnące w proch zetrzeć człowieka i całe człowieczeństwo, pozostanie
zawsze prawdą Rodziny ludzkiej, że najważniejszy na ziemi jest człowiek. I nic go
unicestwić nie zdoła! Choćby leżał w żłobie, na gnoju, okazując się w całej swej
nędzy, jeżeli już zaistniał – jest i pozostanie największą wartością i nieśmiertelną
potęgą na ziemi.”

JASNOGÓRSKIE ŚLUBY NARODU
16 maja 1956 roku, w Komańczy, Ksiądz prymas napisał
tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, który został
w tajemnicy przewieziony na Jasną Górę i tam 26 sierpnia tego samego roku biskup Michał Klepacz, pod nieobecność nadal więzionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
w obecności Episkopatu Polski i milionowej rzeszy pielgrzymów, odczytał tekst Ślubów.
Program Jasnogórskich Ślubów Narodu stał się treścią Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski.
Wkrótce po złożeniu Ślubów Jasnogórskich nadszedł czas
odwilży politycznej. Po wyjściu na wolność Ksiądz Prymas
pragnął pojechać prosto na Jasną Górę. Uwolniony 28 października 1956 roku na prośbę władz, przybył jednak bezpośrednio do stolicy, aby uspokoić społeczeństwo polskie,
żeby nie powtórzyła się w Polsce sytuacja Węgier.
W 1957 roku Prymas powołał do życia Instytut Prymasowski Ślubów Narodu na Jasnej Górze – instytucję wspierającą prace Kościoła w realizacji programu Wielkiej Nowenny
i przygotowań do Tysiąclecia Chrztu Polski. Kardynał Wyszyński skupiał cały Naród przy matce Bożej Jasnogórskiej,
ufając, że poprzez jej przyczynę przyjdzie pomoc i wolność.

„O

jedno proszę, byś wziąwszy wszystko moje,
chciała bronić Kościoła Chrystusowego. (…)
Ochraniaj go płaszczem macierzyńskim, skryj go
w Sercu Twoim. Jeśli jest Ci to potrzebne, zabij
mnie, aby mógł żyć w Polsce Kościół Syna Twego”.

OJCIEC SOBORU WATYKAŃSKIEGO II
OGŁOSZENIE MARYI MATKĄ KOŚCIOŁA
Z rzetelnym duszpasterskim programem przygotowania Polski do Milenium, zbiega się wielki wydarzenie w Kościele powszechnym jakim
był Sobór watykański II, który obradował w latach 1962–1965. Był to
21. w historii sobór powszechny. Uczestniczyło w nim 2.540 biskupów z całego świata. Kardynał Wyszyński od początku uczestniczył
w pracach Soboru. Był członkiem, powołanej w 1960 roku Centralnej
Komisji Przygotowawczej, której zadaniem było wypracowanie norm
określających przebieg Vaticanum II. Następnie, od 1962 roku, był
członkiem Sekretariatu extra ordinem. A od 1963 roku wszedł w skład
Prezydium Soboru. W czasie pobytu w Rzymie, w maju 1964 roku,
Ksiądz Prymas Wyszyński dowiedział się od Ojca Świętego Pawła
VI, że teologowie mają problem z tytułem „Matka Kościoła”, żeby nie
mylił się z określeniem Matka – Kościół, a poza tym z powodów ekumenicznych. Po powrocie do kraju poprosił bpa Antoniego Pawłowskiego – mariologa, o napisanie listu do Ojca Świętego w tej sprawie.
List został przyjęty przez księży biskupów jako Memoriał Episkopatu
Polski. Prośbę tę Ksiądz Prymas poprał doświadczeniem naszego Narodu, który tyle zawdzięcza Matce Bożej. Bóg wysłuchał synowskiego pragnienia Księdza Prymasa i Kościoła w Polsce – Maryja została
ogłoszona Matką Kościoła. Ojciec Święty Paweł VI uczynił to w auli
soborowej, na zakończenie III sesji Soboru, 21 listopada 1964 roku.

W przemówieniu na Auli Soborowej Ksiądz Prymas powiedział:
łogosławiona Maryja Dziewica przez tyle wieków, przez
które toczyły się losy naszego Narodu, okazuje przez
konkretne wydarzenia, jak wielka jest siła Jej pośrednictwa
w umacnianiu cnót i darów Ducha Świętego, dla obrony naszej ziemi
pod jej przemożną opieką.”

„B

MILENIUM
Szlak milenijny rozpoczął się w Gnieźnie w dniu
14 kwietnia 1966 roku. Kardynał Stefan Wyszyński wraz z Episkopatem Polski odwiedził wszystkie
stolice polskich diecezji. Były to tzw. stacje milenijne. Wszędzie głosił słowo Boże, błogosławił, wzywał
do przebaczenia i pokoju społecznego. Kulminacyjnym punktem obchodów milenijnych stały się uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,
3 maja, na Jasnej Górze, podczas których Kardynał
Wyszyński z całym Episkopatem dokonał Aktu oddania Polski w macierzystą niewolę Maryi, Matki
Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego w Ojczyźnie i w świecie.
Jednak rok 1966 stał się również czasem wzmożonego prześladowania Prymasa i Kościoła, m.in. nie
wpuszczono do polski papieża Pawła VI, który chciał
osobiście przybyć na uroczystości w dniu 3 maja,
a później w Wigilię Bożego Narodzenia. Zatrzymywano ludzi w pracy, dzieci w szkołach, odwoływano
pociągi, zamykano drogi, aresztowano Obraz Matki
Bożej Nawiedzającej. Odtąd przez 6 lat szlakiem Nawiedzenia wędrowała pusta rama, co nie umniejszyło w żaden sposób religijnego wymiaru tej wędrówki.

„O

dtąd, Najlepsza Matko i nasza Królowo Polski, uważaj nas Polaków jako
Naród za całkowitą własność Twoją, za narzędzie w Twych dłoniach na rzecz
Kościoła świętego, któremu zawdzięczmy światło Wiary, moce Krzyża, jedność
duchową i pokój Boży. Czyń z nami, co chcesz! Pragniemy wykonać wszystko, czego
zażądasz, byleby tylko Polska po wszystkie wieki zachowała nieskażony skarb Wiary
świętej, a Kościół w Ojczyźnie naszej cieszył się należną mu wolnością, bylebyśmy z
Tobą i przez Ciebie, Matko Kościoła i Dziewico Wspomożycielko, stawali się prawdziwą
pomocą Kościoła Powszechnego – ku budowaniu Ciała Chrystusowego na ziemi!”

KRUCJATA MIŁOŚCI
W 1968 roku Prymas Polski przeżywał razem z młodzieżą wypadki
marcowe: przemoc i pałki, którymi próbowano powstrzymać dążenie
młodych Polaków do prawdy i wolności.
W 1970 roku Prymas Polski stanął w obronie robotników Wybrzeża,
upominając się o poszanowanie życia ludzi pracy i sprawiedliwość
społeczną. W 1972 roku Stolica Apostolska ustanowiła na Ziemiach
Zachodnich i Północnych polska administrację kościelną, o którą od
początku swojej prymasowskiej posługi zabiegał Kardynał Wyszyński. Powstały cztery nowe diecezje: opolska, gorzowska, szczecińsko-kamieńska i koszalińsko-kołobrzeska.
W 1976 roku Prymas Stefan Wyszyński ogłosił program sześciu lat
wdzięczności Narodu za sześć wieków obecności Cudownego Obrazu
Matki Bożej na Jasnej Górze. Życie w miłości i zgodzie uważał Kardynał Wyszyński za największe dobro dla człowieka i dla Ojczyzny. Miłość do Polski stawiał ponad wszystko.

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy
na drugiego człowieka, twojego brata…
2. Myśl dobrze o wszystkich. Nie myśl źle o nikim.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw
krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
Jednocz sercem i słowem.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj.
Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy.
Zawsze pierszy wyciągnij rękę do zgody.
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś
pragnął, aby tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien,
ale co ty jesteś winien innym.
7.	Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pomocą, radą,
pociechą, sercem.
8.	Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty
korzystasz z pracy drugich.
9.	Włącz się w społeczną pomoc bliźniemu. Otwórz rękę ubogim i chorym.
Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

OJCIEC duchowy NARODU
W dniach wielkich przemian społeczno-politycznych w Polsce, na przełomie 1980 i 1981 roku, Prymas Stefan Wyszyński stał się człowiekiem, który jednoczył Naród rozdarty konfliktami wewnętrznymi. Dla robotników i rolników domagał się prawa swobodnego zrzeszania się w niezależnych samorządnych związkach
zawodowych. Jednocześnie dostrzegał niebezpieczeństwo i przestrzegał, aby nie narazić bezpieczeństwa
i suwerenności Ojczyzny. W lutym i marcu 1981 roku zwracali się do niego o radę zarówno delegaci „Solidarności”, jak i przedstawiciele rządu.
Jednak pod koniec marca nastąpiło poważne pogorszenie stanu zdrowia Księdza Prymasa. W całej Polsce
zaczęła się nieustanna modlitwa w jego intencji, a zespół lekarzy usiłował zahamować proces rozwoju choroby nowotworowej.
Prymas Wyszyński odchodził do Boga. Maj stał się czasem pożegnań. W rocznicę konsekracji biskupiej, odprawił ostatnią w życiu Mszę świętą. Przyjął sakrament chorych. Pożegnał się z Matką Bożą Nawiedzenia,
której Obraz przybył do jego rezydencji przy ulicy Miodowej. Pożegnał się z Radą Główną Episkopatu Polski. Po raz ostatni rozmawiał z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, który zadzwonił z kliniki Gemelli w Rzymie. Rozmowa ta była dla Księdza Prymasa wielkim wzruszeniem, niemal ostatnią pociechą.
Żegnając się z najbliższymi współpracownikami mówił: „Przyjdą nowe czasy, wymagają nowych świateł,
nowych mocy, Bóg je da w swoim czasie. Pamiętajmy, że jak kardynał Hlond, tak i ja, wszystko zawierzyłem Matce Najświętszej i wiem, że nie będzie słabszą w Polsce, choćby ludzie się zmieniali.”
W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 28 maja 1981 roku, Stefan kardynał Wyszyński odszedł do Ojca.
Trumna z ciałem Prymasa Polski została wystawiona w kościele św. Józefa na Krakowskim Przedmieściu
w Warszawie, a 31 maja 1981 roku tysiące wiernych z całego kraju stanęły na placu Zwycięstwa w Warszawie, aby oddać hołd zmarłemu Prymasowi Tysiąclecia.

Święty Jan Paweł II w liście na
uroczystość pogrzebu prosił:
zczególnym przedmiotem (…)
medytacji uczyńcie postać
niezapomnianego Prymasa,
śp. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, jego osobę,
jego naukę, jego rolę w jakże
trudnym okresie naszej historii.
To wszystko uczyńcie przedmiotem
medytacji i podejmijcie to wielkie
i trudne dzieło, dziedzictwo
przeszło tysiącletniej historii, na
którym on, Kardynał Stefan, Prymas
Polski, dobry pasterz, wycisnął
trwałe, niezatarte piętno. Niech
dzieło to podejmą z największą
odpowiedzialnością pasterze
Kościoła (…) Niech podejmie je cały
Kościół i cały naród. Podejmijcie
i prowadźcie je ku przyszłości”.
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