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Witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam. Zbliża się wielkie wydarzenie 
w życiu Polskiego Kościoła Katolickiego beatyfikacja 
Wielkiego Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  
pragnę wam przybliżyć postać tego wspaniałego człowieka. 
Mam nadzieję, że wielu osób zachęconych Jego świętością zacznie go naśladować. 

 
Przypomnijmy życiorys  
Wielkiego Prymasa Stefana Wyszyńskiego.  
 Przyszedł na świat 3 sierpnia 1901r  
we wsi Zuzela nad Bugiem,  
Kiedy miał 9 lat zmarła mu matka. 
To bolesne doświadczenie  
wycisnęło piętno na dalszym jego życiu.  
Od wczesnego dzieciństwa  
wychowywany był w duchu religijnym,  
ale po stracie matki  
jeszcze bardziej pogłębił więź  
z Bogiem i Maryją.  

 Ojciec był organistą.  
W domu panował kult Maryjny.  

Szkołę Podstawową ukończył w Andrzejewie,  
gimnazjum w Warszawie.  

 Natomiast Seminarium  
podjął i ukończył we Włocławku.  

Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1924.  
Koledzy z seminaryjnego rocznika  

Prymasa Wyszyńskiego  
przyjęli święcenia 29 czerwca 1924 r.  
w bazylice katedralnej we Włocławku.  

 

 

 

 

 

 

  

 



 Pierwszą Mszę św. ks. Wyszyński  
pojechał odprawić na Jasną Górę.  
Zawiozła go tam jego siostra a on sam wspominał potem:  
„pojechałem na Jasną Górę, aby mieć Matkę,  
aby stanęła przy każdej mojej Mszy św.,  
jak stanęła przy Chrystusie na Kalwarii”. 
Udał się na studia.  
Zasilił Wydział Prawa Kanonicznego KUL  
Pracę doktorską obronił w 1929 roku.  
Uczestniczył też wówczas w pracach  
Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej  
„Odrodzenie”.  
 We wspomnianym Włocławku działał później  
w Wyższym Seminarium Duchownym jako  
profesor prawa kanonicznego i socjologii 
W roku zaś 1932 podjął pracę redakcyjne jako naczelny redaktor miesięcznika „Ateneum 
Kapłańskie”. Będąc członkiem związków zawodowych, prowadził sodalicję mariańską 
oraz chrześcijański uniwersytet robotniczy.  

 
 

Podczas II wojny światowej  
ukrywał się w Laskach,  

w zakładzie dla niewidomych,  
ze względu na fakt, iż przed wojną  

publikował treści antyhitlerowskie.  
Był kapelanem  

szpitala powstańczego oraz AK.  
Występował wówczas  

pod pseudonimem „Radwan II”.  
 

 
 

Będąc później rektorem dołożył zasadniczych starań do odbudowy seminarium 
duchownego we Włocławku. 
W roku 1946 przyjął z rąk prymasa Hlonda święcenia biskupie.  
Umieścił słowa „Soli Deo” w swoim herbie biskupim,  
co oznacza „Jednemu Bogu”. 
„Soli Deo” hasło które ks. Stefan Wyszyński wybrał  
na swój herb biskupi najlepiej oddaje jego duchowość:  
Bezgraniczną wiarę i oddanie Panu Bogu. 

Wykładał wówczas na KUL prowadząc również działalność wizytującą podległe mu 
parafie. W roku 1948 został prymasem. Prymasostwo abpa Wyszyńskiego przypadło na 
bardzo trudne dla ojczyzny czasy komunizmu: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Prymas prowadził niezwykle przemyślaną politykę wobec władz komunistycznych,  
Jego to zasługą był kształt porozumień na linii państwo – kościół z roku 1950. Musiał 
mieć ciągle na uwadze wewnętrzne tarcia, do których często dochodziło. Komunistycznej 
władzy nie udało się poróżnić wiernych z hierarchią Kościoła tak jak nie powiodło się im 
skłócenie ze sobą dwóch kardynałów Wyszyńskiego i Wojtyły.  
Przyjazne Stosunki  
zawsze łączyły Kardynała Wyszyńskiego  
z Ks. Karolem Wojtyłą.  
Kiedy Karol Wojtyła otrzymał nominacje  
na biskupa krakowskiego  
zaskoczony wyraził swoje obawy  
czy podoła obowiązkom biskupim  
mając zaledwie 38 lat  
usłyszał od warszawskiego dostojnika  
„To jest taka słabość, z której się szybko leczymy. 
Proszę się nie sprzeciwiać woli Ojca Świętego” 
 
W roku 1953 pojawił się protest jego autorstwa  
tzw. memoriał kończącymi się słowami: 

„Non possumus”, co oznacza  
Była to reakcja na brutalne ingerencje Rady Państwa w obsadzanie stanowisk 
kościelnych lub w ogóle politykę wewnętrzną Kościoła Katolickiego . 

Nastąpiła eskalacja  
antykościelnej polityki rządu, 

 której szczytem było aresztowanie Prymasa  
25 września 1953 roku.  

Funkcjonariusze urzędu bezpieczeństwa  
pod osłoną nocy  

wtargnęli do siedziby prymasa  
z nakazem natychmiastowego  

opuszczenia Warszawy.  
Rozpoczął się trzyletni okres  
uwiezienia prymasa polski.  

Miejscem uwięzienia  
w latach 1955 – 1956  

był najpierw  

 

 
 

 

 

 

 
Rywałd 

Stoczek Warmiński 

Prudnik Śląski 

Komańcza  



W roku 1953 roku przyjął nominację kardynalską, lecz po odbiór  
kapelusza kardynalskiego nie był w stanie się stawić z uwagi na brak paszportu a potem 
internowanie.   

 
W czasie pobytu w więzieniu napisał swoje  
„Śluby Narodu Polskiego”,  
które są niejako aktem  
odnowienia ślubów Jana Kazimierza. 
Prymas został uwolniony 28 października 1956 roku.  
Wolność przyniosło mu dojście do władzy  
ekipy gomułkowskiej w roku 1956. 
Po uwolnieniu Prymas polski wrócił  
do publicznego sprawowania sakramentów  
oraz do pracy apostolskiej  
za którą tęsknił w odosobnieniu.  
Związana była ona z przypadającymi w tym czasie  
dwoma jubileuszami:  
300lecia wybrania Maryi na Królową Polski  
przez króla Jana Kazimierza w 1656 roku  
oraz 1000-lecia Chrztu Polski.  
Wielka Nowenna trwała 9 lat.  
26 sierpnia 1956  
Jasnogórskie Śluby narodu złożone w Częstochowie,  
sam Prymas złożył w Komańczy a nie z wiernymi, jak marzył  
Wielka Nowenna Stefana Wyszyńskiego przypadła na lata 1957 – 1966, jako preludium i 
forma przygotowania Kościoła do później obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. Proces ten 
zakończył się symbolicznym Aktem Oddania Narodu Polskiego Matce Bożej.  

 
 

W roku 1965 miał natomiast miejsce  
równie słynny list biskupów  

polskich do niemieckich, ze słynnym sformułowaniem  

mający na celu pojednanie obu narodów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Puste ramy obrazu Maryi  
„aresztowanego” przez władze PRL 

Pusty fotel Prymasa 
uwięzionego i 
nieobecnego na 
obchodach  
Milenium Chrztu 
Polski 



W Testamencie1969 roku napisał:  

O heroiczności cnót życia Prymasa świadczą słowa: 

Wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża ukazał całemu światu, jak wielkim 
szacunkiem Ojciec Święty darzył Prymasa Polski.  

Do historii przeszła scena z dnia 
22 października 1978roku  

kiedy Jan Paweł II sam klęka przed prymasem  
i całuje jego dłonie. 

 

Aktywną politykę, odpowiednio wyważoną ze względu na warunki polityczne, Wyszyński 
prowadził w II połowie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, by w 1980 i 1981 być 
swoistym pomostem w rozmowach opozycji „Solidarność” z władzami państwa PRL.  
Uczestniczył w 4 konklawe, zasilił też II Sobór Watykański.  
Działalność Stefana Wyszyńskiego miała wpływ na dwustronną aprobatę granic polsko – 
niemieckich na Odrze. 
Był niezwykle oszczędny,  
co wiązało się z nabytymi w więzieniu nawykami  
– pisał ołówkiem,  
dopiero ostateczny kształt treści zapisywał piórem.  
Zmarł w roku 1981 w Warszawie,  
otrzymując wkrótce pośmiertną godność  
Prymasa Tysiąclecia,  
co podyktowane było  
niezwykłymi dokonaniami w trakcie jego posługi. 

Mój 
adres e-mail jozefa.weglarz@interia.pl  
 

 

 

 

 


