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wprowadzenie

Iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, 
i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia. 
Królowo Polski, przyrzekamy!

Ten fragment Jasnogórskich Ślubów Narodu, został wyryty na ka-
mieniu w Komańczy, miejscu uwięzienia Prymasa Stefana Wyszyń-
skiego. Jestem przekonany, że on sam wiernie realizował drogę cnót 
maryjnych prowadząc Kościół w Polsce. Teologiczna i duszpasterska 
myśl Prymasa Tysiąclecia – jak nazywał go Święty Jan Paweł ii – 
była nie tylko „maryjna”, jak ją niektórzy niesłusznie upraszczali 
pojęciem „pobożności ludowej”, ale podprowadziła do najgłębszej 
tajemnicy wiary: Trójcy Przenajświętszej. Niewątpliwie istotnym 
ogniwem w łączeniu się Miłości Bożej: Ojca i Syna i Ducha Świętego 
z ludzkością jest Osoba Maryi, Matki Chrystusa i Kościoła. Ona jest 
najdoskonalszym Wzorem „poświęcenia się dziełu swojego Syna”, jak 
zaznacza to jedna z prefacji maryjnych. Jest przykładem bezwzględ-
nego zaufania do planów Opatrzności Bożej. Za wzorem Maryi 
i za Jej wstawiennictwem Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński 
prowadził Kościół w Polsce tą opatrznościową drogą. Wspomnijmy 
tylko Drogę „wciąż zadaną” Jasnogórskich Ślubów Narodu, Nowennę 
przed Millenium Chrztu Polski, czy błogosławioną Peregrynację 
Kopii Cudownego Obrazu. 

Dziękując Bogu za Osobę Sługi Bożego Prymasa Jasnogórskiego 
i prorockiego ducha jego dzieł, cieszymy się darem Kościoła poprzez 



jego beatyfikację. W imieniu Komisji Maryjnej Konferencji Episko-
patu Polski pragnę wyrazić wdzięczność ojcu Stanisławowi Przepier-
skiemu op za kolejne opracowanie „Czytanek majowych” z myślą 
Księdza Prymasa oraz Instytutowi Prymasowskiemu wraz z Insty-
tutem Maryjnym Jasnej Góry. 

Niech te rozważania pomogą naszym wspólnotom przygotować 
się duchowo do uroczystości beatyfikacyjnej.

Z pasterskim błogosławieństwem 
Abp Wacław Depo 

Metropolita Częstochowski
Przewodniczący Komisji Maryjnej kep

Częstochowa, 2 lutego 2020 r., 
w święto Matki Bożej Gromnicznej
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wstęp

Beatyfikacja Stefana kard. Wyszyńskiego, wielkiego Prymasa Ty-
siąclecia, jest szczególnym darem Bożej miłości. Jej uroczyste ob-
chody wypadają w 10. rocznicę beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. 
Wspomniany polski męczennik, duszpasterz świata pracy, zarówno 
w swoim nauczaniu, jak i w duchowym życiu opierał się na auto-
rytecie milenijnego Prymasa. W tym samym 2020 r. Polska obcho-
dzi 100-lecie Bitwy Warszawskiej – cudu nad Wisłą. Młody Ste-
fan Wyszyński osobiście i boleśnie przeżył tamten czas, czas wojny 
bolszewicko-polskiej. Jako 19-letni młodzieniec razem z rodakami 
doświadczył wtedy nadzwyczajnej opieki Maryi nad naszym krajem. 
Zalew bezbożnej propagandy oraz program zdobycia Zachodu po 

„trupie Polski” na trwałe odcisnął swoje ślady na całym jego życiu. 
Poznał wroga i jego niespełnione do końca cele. Tym bardziej cie-
szy więc fakt, że ten wielki czciciel Maryi właśnie w tak znaczącą 
rocznicę uratowania młodej wówczas suwerenności Polski dostąpi 
wyniesienia na ołtarze.

Z zachowanych zwierzeń, z autobiograficznych zapisków wyła-
nia się portret człowieka o niezwykłej wrażliwości na sprawy Boże, 
ludzkie i narodowe. Stąd też w doborze tekstów składających się na 
niniejsze czytanki kierowałem się właśnie tą bazą dokumentalną. 



10 

Częstym przywoływaniem zwierzeń sługi Bożego księdza prymasa 
Wyszyńskiego pragnąłem osiągnąć wyjątkowy i niepowtarzalny 
klimat świadectwa, stworzyć wrażenie bezpośredniego spotkania 
z Człowiekiem, którego duchowa wrażliwość nie może umrzeć! 
Z Człowiekiem wypowiadającym od serca takie słowa, które zawsze 
trafiają do sumień, zapadają w pamięć, są ponadczasowe. Jego prze-
słanie, swoisty apel Budowniczego gmachu wiary i Ojczyzny, nie 
powinien pójść w zapomnienie. Znał Ksiądz Prymas duszę ludzką jak 
mało kto. Sam współbrzmiał i współodczuwał z tym, co w ludziach 
najszlachetniejsze i najprostsze, a zarazem Boskie. Dlaczego więc nie 
miałby mówić On sam? To najlepsze ukazanie postaci.

Zdając sobie sprawę z bogactwa życia Wielkiego Prymasa, wiedzia-
łem, że nie sposób wyczerpująco oddać wszystkie jego wymiary. Tym, 
co legło u podstaw wyboru kryteriów służących do zamieszczenia 
tych, a nie innych opisów wydarzeń życiowych, przeżyć duchowych, 
a także niektórych zaledwie aspektów intensywnej i nieocenionej 
działalności apostolskiej, naukowej i społecznej, był cel duszpa-
sterski. Czytanki nie są przecież tylko podręcznikiem historii – ani 
życia człowieka, ani kraju. Nie są wreszcie traktatem naukowym 
ani teologicznym. Są pewną koncepcją homiletyczną. Spodziewa-
jąc się znanego z doświadczenia przekroju społecznego, mental-
nego i wiekowego odbiorców nabożeństw, starałem się ułożyć tych  
31 rozważań w pewien, wydaje mi się, sensowny cykl, ukazujący 
swoistą i trwałą ciągłość, osobliwy nurt działania Opatrzności Bożej, 
łaski wspaniale przeżytego kapłaństwa oraz żywej opieki Matki Chry-
stusa w życiu Bohatera. W moim pierwszym zamyśle było ukazanie 
tego nurtu na tle wydarzeń historycznych. Nie ma bowiem człowieka 
bez historii, w jakiej przyszło mu żyć i którą przychodzi człowiekowi 



 11

współtworzyć, a nawet, zgodnie z planami Bożymi, przeobrażać ku 
dobrze rozpoznanemu Bożemu zamysłowi. Dla Prymasa Tysiąclecia 
wspomniane tło historyczne, zachodzące zmiany społeczne, men-
talne, światopoglądowe, duchowe miały ogromne znaczenie. Był 
przecież Ojcem jakby wszczepionym w nerw historii, Strażnikiem 
orlich gniazd stojącym u chrzcielnicy Polski, Obrońcą duszy i su-
mienia chrześcijańskiego, Rzecznikiem mężnej i nieprzeterminowa-
nej wierności. Jak to wszystko oddać w 31 krótkich rozważaniach?  
U autora zawsze pozostaje uczucie niedosytu, że nie wszystko zdołał 
właściwie i wyczerpująco ukazać. Wiele by wniósł poprawek, ale za-
wsze w ściśle ograniczonych rozmiarach. Zapewne spore grono czy-
telników tych czytanek znało Księdza Prymasa, wielu ma wyrobioną 
o nim własną opinię i zdanie. Niektórzy – przeciwnie, dopiero są 
na etapie poznawania jego osoby i opatrznościowej misji. Ufam jed-
nak, że to, co jest podstawowe i najistotniejsze w tym czytankowym 
przesłaniu, będzie nam wspólne. Wszelkie dostrzeżone braki niech 
będą przyczynkiem do osobistego czy wspólnotowego (w ramach 
prowadzonych grup duszpasterskich) uzupełnienia i pogłębienia, 
a jeśli trzeba – skorygowania (choć starałem się, aby nie było to po-
trzebne, ale…). W roku beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia ukaże się 
jeszcze zapewne wiele publikacji o charakterze komplementarnym. 
Zatem, jak mniemam, okazji do zaradzenia brakom niniejszych 
czytanek będzie wiele. Warto też skorzystać z archiwaliów, jakimi 
są np. nagromadzone zdjęcia, filmy czy nagrania.

Dziękuję Bogu za wielką łaskę, że dane mi było wielokrotnie 
spotkać i słuchać Księdza Prymasa. Najpierw w katedrze gnieź-
nieńskiej, dokąd często pielgrzymowałem z rodzicami i dziadkami. 
Nigdy nie zapomnę dostojeństwa i wielkiej mądrości mego Pasterza. 



Nigdy też nie zapomnę pierwszego spotkania z papieżem Janem 
Pawłem II w Gnieźnie, spotkania obu Bożych Mężów z młodzieżą. 
Słynny balkon prymasowskiej rezydencji przykuwał wówczas wzrok 
nas – młodych studentów. Szliśmy pieszo na to spotkanie z Jarocina, 
przeganiani przez milicjantów, którym nie podobało się, że rozbi-
jaliśmy namiot na łące i że idziemy do Papieża. Przygarniali nas za 
to na plebaniach proboszczowie.

Niech więc te czytanki będą skromną próbą oddania Bogu, Matce 
Najświętszej i naszemu wielkiemu Prymasowi hołdu i wdzięczności 
za otrzymane dary i łaski.

Na koniec pragnę podziękować za wszelkie dobro i okazaną życzli-
wość: o. dr. Gabrielowi Bartoszewskiemu OFM Cap, który udostępnił 
mi materiały ukazujące skuteczność wstawiennictwa sługi Bożego, 
szczególnie niektóre łaski nadzwyczajne otrzymane za Jego wsta-
wiennictwem.

Dziękuję również tym wszystkim, którzy modlitwą wspierali po-
wstawanie niniejszych rozważań.

Stanisław Przepierski OP 
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1. dwaj wielcy mężowie kościoła

Maj 1981 r. był brzemienny w trudne wydarzenia i na zawsze odcisnął 
się w dziejach Kościoła i Polski. Oto w uroczystość Wniebowstąpie-
nia Pańskiego – 28 maja – o godz. 4.40 umarł wielki Prymas Polski, 
Stefan kardynał Wyszyński. Ten wyjątkowy biskup Kościoła zapisał 
się na trwałe w powojennej historii jako niezłomny obrońca wiary 
oraz praw Kościoła i Narodu. W czasach panowania ideologii komu-
nistycznej okazał się mądrym, mężnym i niezłomnym rzecznikiem 
Ewangelii również w krajach za tzw. żelazną kurtyną. Zapłacił za to 
więzieniem i rozlicznymi szykanami ze strony ateistycznej władzy 
próbującej wyrwać z ludzkich serc Boga, a także najwspanialszą 
spuściznę wiary i ojczystej kultury. Jako Defensor Patriae (Obrońca 
Ojczyzny) zdecydowanie występował przeciwko wszczepianiu ro-
dakom niechrześcijańskiej mentalności i zmuszaniu do uznawania 
narzuconej władzy. Swoją postawą i szlachetnością ducha wskazy-
wał drogi Chrystusowe. Wnosił światło nadziei i miłości tam, gdzie 
ciemność chciała zdławić dusze Polaków.

Życiorys Prymasa Tysiąclecia przesycony był cierpieniem. Sam za-
świadczał: „Moja droga była zawsze drogą Wielkiego Piątku […]. Jestem 
za nią Bogu bardzo wdzięczny”1. Ciężkie brzemię krzyża dało znać 
o sobie szczególnie w okresie przedagonalnym. Oto 13 kwietnia 1981 r.  
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lekarze wykryli w jego jamie brzusznej komórki nowotworu zło-
śliwego o najwyższej aktywności. Miesiąc później, 13 maja, z prze-
rażeniem dowiedział się o zamachu na Jana Pawła ii. Cierpienie 
spotęgowała obawa o życie umiłowanego Papieża. Przecież przez 
wiele lat łączyła ich wspólna troska o sytuację Kościoła oraz o rze-
czywistą wolność Ojczyzny. Razem intensywnie współpracowali, 
przygotowując rodaków do Milenium Chrztu Polski. Wielka tro-
ska Prymasa o zachowanie przy życiu Jana Pawła ii stała się od-
tąd sprawą nadrzędną. Na trzy dni przez śmiercią, która nastąpiła  
28 maja 1981 r., Prymas odbył telefoniczną rozmowę z leżącym po 
zamachu w rzymskiej klinice Janem Pawłem ii. Nie wiemy do końca, 
o czym rozmawiali wtedy ci dwaj Boży Mężowie. Wiemy natomiast, 
że był to czas wielkiej i ciężkiej próby wiary dla Nich, dla Kościoła 
powszechnego i dla wszystkich rodaków żyjących w kraju i za granicą. 

Po wydarzeniach w sierpniu 1980 r. program młodej Solidarności 
wymagał utrwalenia i stałego wdrażania, również w pozostałych 
środowiskach zawodowych. Rozbudzone pragnienie uwolnienia się 
kraju spod wspomnianych narzuconych rządów, zabiegi o prawdziwą 
wolność i suwerenność stale łączyły się z obawami Polaków o życie 
Prymasa i Papieża. Pytano: „Czyżby Polska miała być pozbawiona 
tych wielkich Orędowników przed Bogiem i światem?”. Jakże osobli-
wie w tych okolicznościach, heroicznie i dramatycznie wybrzmiewa 
nagrane orędzie, wypowiedziane przez Prymasa drżącym i słabną-
cym głosem, a skierowane do wiernych zgromadzonych w warszaw-
skiej archikatedrze św. Jana i na placu Zamkowym:

Dzisiaj pozostaje nam tylko jedno. Wszystkie nasze osobiste cierpie-
nia, udręki starajmy się dołączyć do tych wielkich udręk świata. Na 
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pewno Ojciec Święty też tak to przeżywa, ażeby osobiste udręki skła-
dać w dłonie Matki Kościoła, której zawierzył na Jasnej Górze. To 
jest jego najważniejsze dzieło. W porównaniu z tym wielkim dzie-
łem nasze osobiste cierpienia stają się maluczkie i dlatego najmilsi 
i ja, dotknięty obecnie w moich najrozmaitszych dolegliwościach 
fizycznych, muszę je uważać za skromne i małe w porównaniu 
z tym, co dotknęło głowę Kościoła2.

Prosił także, aby wszystkie zanoszone w jego intencji modlitwy 
zanosić odtąd za Ojca Świętego. To niezwykłe orędzie było wielką 
pieczęcią życia Księdza Prymasa, życia pełnego miłości do Boga, Ma-
ryi, Kościoła, Ojczyzny i Jana Pawła ii. To cierpienie zostało przyjęte 
przez Boże miłosierdzie. Jan Paweł ii przeżył.

Papież 23 października 1979 r., dzień po przyjęciu od wszystkich 
kardynałów homagium, podczas Mszy dziękczynnej sprawowanej 
w rzymskiej bazylice razem z Prymasem, zaświadczył wobec zgro-
madzonych rodaków:

Czcigodny i umiłowany (mój) Księże Prymasie! Nie byłoby na Stolicy 
Piotrowej tego Papieża – Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pe-
łen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, 
nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem. Twojej heroicznej 
nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było 
Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, 
które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem3.

Z kolei w sporządzonym w trakcie pontyfikatu Testamencie, Ojciec 
Święty napisał:



Kiedy w dniu 16 października 1978 r. konklawe kardynałów wybrało 
Jana Pawła ii, Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński powiedział 
do mnie: „zadaniem nowego papieża będzie wprowadzić Kościół 
w Trzecie Tysiąclecie”. […] Wypowiedział je Człowiek, który prze-
szedł do historii jako Prymas Tysiąclecia. Wielki Prymas. Byłem 
świadkiem Jego posłannictwa, Jego heroicznego zawierzenia. Jego 
zmagań i Jego zwycięstwa. „Zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to 
zwycięstwo przez Maryję” – zwykł był powtarzać Prymas Tysiąclecia 
słowa swego Poprzednika, kard. Augusta Hlonda. W ten sposób 
zostałem poniekąd przygotowany do zadania, które w dniu 16 paź-
dziernika 1978 r. stanęło przede mną. W chwili, kiedy piszę te słowa, 
Jubileuszowy Rok 2000 stał się już rzeczywistością, która trwa4.

Widząc spełniające się wspaniałe wyroki Boże, przez wstawien-
nictwo Maryi uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą za dar beatyfi-
kacji Prymasa Tysiąclecia. Prośmy o obfite owoce duchowe tego 
wydarzenia dla naszej Ojczyzny, Kościoła oraz wszystkich ludzi 
dobrej woli.
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2. narodziny i dzieciństwo

Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie 
      (Mt 5, 3)

Stefan Wyszyński, przyszły Prymas Tysiąclecia, urodził się 3 sierpnia 
1901 r. w Zuzeli nad Bugiem, jako drugie dziecko w wielodzietnej 
rodzinie Stanisława i Julianny z domu Karp. Ochrzczony został 
w miejscowym kościele pw. św. Mikołaja przez ks. kanonika Anto-
niego Lipowskiego. Całe dzieciństwo Stefana przebiegało w atmos-
ferze służby Bogu i ludziom, w pełnej pietyzmu postawie wobec 
wszystkiego, co polskie. Jego ojciec pracował jako organista, a cała 
rodzina mieszkała w bezpośredniej bliskości kościoła. Po latach, już 
jako kardynał Kościoła katolickiego, wspominał Ksiądz Prymas ten 
pierwszy, zuzelski okres życia:

Wiele razy znajdowałem mojego ojca – którego Bóg obdarzył głę-
boką religijnością i darem modlitwy – właśnie tutaj, przed obrazem 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Tu spędzał chwile wolne od licz-
nych prac przy budowie kościoła. Nie rozumiałem wtedy, dlaczego 
ojciec tyle czasu klęczy przed tym obrazem. Dziś rozumiem. Był 
wierny darowi modlitwy do ostatnich swoich dni. Dziś rozumiem 
jego modlitwy i służbę, którą traktował nie jako zawód, ale jako 
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powołanie sługi ku chwale Bożej, grając i śpiewając w dawnej, za-
bytkowej drewnianej świątyni5.

Zuzela i rodzinne strony Prymasa Tysiąclecia należały wówczas do 
zaboru rosyjskiego. Ojciec Stefka, będąc żarliwym patriotą, oprócz 
służby w kościele, troszczył się o upamiętnianie związanych z polską 
historią miejsc i wydarzeń. Nie miały zniknąć ze świadomości kolej-
nych pokoleń. Ksiądz Prymas z nostalgią wspominał tę ryzykowną, 
i niemiłą dla carskich władz, działalność rodzica:

Nocą mój ojciec zabierał mnie nieraz w odległe lasy. Jechało z nim 
zawsze razem kilku miejscowych zaufanych gospodarzy. Stawiali 
krzyże na drogach i różnych kopcach […]. Wracaliśmy w zupełnym 
milczeniu, nigdy nie wolno było o tym mówić ani słowem6.

Dzieciństwo głęboko zapisuje się w pamięci każdego człowieka. 
Jego kształt wywiera ogromny wpływ na późniejsze postawy życiowe. 
Nic więc dziwnego, że wczesny i żywy związek Stefka z parafialnym 
kościołem i świątobliwym proboszczem nie został bez wpływu na 
mentalność przyszłego biskupa. Oddają to kolejne wspomnienia:

Co mi pozostało w pamięci? Pozostała mi ta chrzcielnica, z któ-
rej kapłan, sędziwy ksiądz kanonik Antoni Lipowski, ówczesny 
duszpasterz tej parafii, czerpał wodę chrzcielną, aby obmyć mnie 
i moje trzy siostry. […] Często musiałem do niego biegać posyłany 
przez ojca z różnymi sprawami, głównie z metrykami do podpisu. 
Ksiądz kanonik nie lubił, gdy się garbiłem. Nazywał mnie garbu-
lem. Nieraz mi mówił: Jak ci przyłożę ‘sękala’, to się wyprostujesz! 



Prostowałem się jak mogłem. Do dziś dnia staram się trzymać 
prosto. Pamiętam tego kapłana, gdy nauczając z ambony w starym 
kościele niekiedy płakał, wspominając najrozmaitsze cierpienia, 
braki i grzechy wspólne wygnańcom, synom Ewy. Umiał też po 
swojemu godzić małżeństwa7.

Wrażliwość młodego Stefka na ludzi, rozumienie ich, miłość do 
miejsca narodzin, do środowiska, w którym wzrastał, jakże mocno 
uwyraźnia się w ocenie duchowości mieszkańców tego styku Pod-
lasia z Mazowszem:

[…] Pamiętam do dziś dnia ludzi prostych, których obserwowałem 
jako chłopiec. Zdumiewająca była ich spokojna, ufna wiara. Tego nie 
można nazwać żadną miarą niewiedzą religijną, bo z tym się łączy 
patrzenie w głąb, niemal jakieś mistyczne obcowanie. Ci ludzie widzą 
to, w co wierzą. […] Obserwatorzy tego nie widzą, ale oni – widzą!8

Każde ludzkie życie ma swoje liczne uwarunkowania, módlmy się 
dzisiaj za wstawiennictwem Maryi, aby nigdy dzieciom nie zabrakło 
prawdziwego domu rodzinnego i pełnych Bożego Ducha świadków 
wiary w Boga.
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3. maryjna pobożność rodziców

Rodzice Prymasa Tysiąclecia byli gorliwymi katolikami, otaczają-
cymi gorącą czcią Matkę Chrystusa. Oto jak wspominał tę ich cechę 
Ksiądz Prymas:

Mój ojciec z upodobaniem jeździł na Jasną Górę, a moja matka do 
Ostrej Bramy. Razem się potem schodzili w nadbużańskiej wiosce, 
gdzie urodziłem się, i opowiadali wrażenia ze swoich pielgrzymek. 
Ja, mały brzdąc, podsłuchiwałem, co stamtąd przywozili. A przywo-
zili bardzo dużo, bo oboje odznaczali się głęboką czcią i miłością do 
Matki Najświętszej i jeżeli co na ten temat ich różniło – to wieczny 
dialog, która Matka Boża jest skuteczniejsza: czy Ta, co w Ostrej 
świeci Bramie, czy Ta, co Jasnej broni Częstochowy9.

Ten swoisty małżeński dialog dotyczący duchowości maryjnej, 
znalazł wyraz w wystroju samego mieszkania. Ukazuje to Ksiądz 
Prymas, gdy wspomina:

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, 
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zwłaszcza w czasie wieczornego różańca, jaki był zwyczajem na-
szego domu, to jednak po obudzeniu się długo przyglądałem się tej 
Czarnej Pani i tej Białej. Zastanawiało mnie tylko, dlaczego jedna 
jest czarna, a druga biała?10

Dojrzewanie do wiary jest procesem. Dziecko nie wszystko rozu-
mie, choć uczestniczy w rodzinnych rytuałach. Nie każdy poranek 
był też dla małego Stefka tak pobożny. Jak każdy chłopiec w tym 
wieku żywo interesował się otoczeniem. Już jako dojrzały sługa Boży, 
wspominał po latach:

Co jeszcze pamiętam? Pamiętam pierwsze po przebudzeniu się 
wejrzenie przez okno na niedaleki Bug, którym płynęły berliny ze 
zbożem, świecąc z daleka białym płótnem żagli. Było to dla nas 
ulubione zajęcie: prosto z łóżka biegliśmy do okna, aby je zobaczyć11.

We wrześniu 1908 r., siedmioletni Stefek rozpoczął naukę w jed-
noklasowej szkole powszechnej w Zuzeli. Pierwszym nauczycie-
lem przyszłego profesora seminarium duchownego, później KUL-u, 
znawcy katolickiej nauki społecznej, był pan Rubinkowski. Stefan, 
będąc bystrym i pełnym wigoru chłopakiem, uczył się łatwo i szybko. 
Nie stronił jednak od zabaw i chłopięcych psot. Pan Bóg jednak 
bacznie czuwał nad swoim przyszłym sługą. Obok rodziców stawiał 
mu ludzi, którzy odgrywali w jego życiu rolę prostych, czytelnych 
drogowskazów, czuwających nad rozpoznaniem właściwego, du-
chowego celu życia.

Jakże jasno i wyraźnie można wywnioskować to z kolejnych wspo-
mnień Prymasa: 



Pamiętam do dziś dnia kaleką kobietę, która jeździła na wózku, popy-
chając się kijem […]. Jako chłopak latałem, ona mnie zatrzymywała. 
Nie umiała czytać biegle, ale miała książeczkę Tomasza à Kempis 
O naśladowaniu Chrystusa, z którą zetknąłem się jako ośmioletni 
chłopiec. Kiedyś zaczęła: Latasz, latasz, usiądź tutaj, poczytaj mi, albo 
ja ci otworzę na chybił trafił, to mi przeczytasz. Nieraz z trudem jej 
czytałem, nie zawsze rozumiałem, ale ona cała była w tym, co się jej 
czytało. No, to ci dziękuję, leć już, a ja sobie pomyślę. – Prosty człowiek! 
Dopiero później przypomniałem sobie książeczkę Tomasza à Kempis 
tej prostej staruszki. Czy można ocenić to jako niewiedzę religijną, 
skoro w niej było widzenie prawdy Bożej i pełne oddanie Bogu?12

Wszystkie takie wydarzenia składają się później na jedną całość. 
Najbardziej jednak wychowaniem Stefka zajmowali się rodzice:

Mając lat dziesięć po raz pierwszy dostałem do ręki w domu mojego 
ojca książkę ukazującą historię Polski, pod tytułem: Dwadzieścia 
cztery obrazki. Oczywiście, była to książka zabroniona, nie wolno 
jej było przechowywać w domu, ale mój ojciec był człowiekiem tak 
oddanym sprawom Narodu, że narażając się na prześladowania, 
nie lękał się uczyć swoich dzieci historii Polski, choćby potajemnie. 
W tej właśnie książce znalazłem elewację bazyliki Świętego Woj-
ciecha w Gnieźnie. Już wtedy się w niej rozkochałem, chociaż nie 
wiedziałem, co będzie dalej13.

Za wstawiennictwem Maryi, módlmy się dzisiaj za naszą Ojczyznę, 
aby Maryja Królowa Polski broniła wiary kolejnych pokoleń Polaków 
oraz o to, aby Polacy wypełniali wiernie Jasnogórskie Śluby Narodu.
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4. obserwator życia

Pomimo emocji związanych z rozpoczęciem nauki Stefek nie prze-
stał żyć sprawami swojej społeczności. Niewielka wspólnota para-
fialna, żyjąca rytmem liturgicznym Kościoła, stała się prawdziwą 
szkołą dojrzałości i wrażliwości społecznej młodego Stefka. Będąc 
bacznym obserwatorem codziennych wydarzeń, szczerze przeżywał 
budowę nowego kościoła w Zuzeli. W planach Bożych i to nie było 
bez znaczenia. Miał przecież w przyszłości, po II wojnie światowej, 
odbudowywać zniszczone katedry w Gnieźnie i w Warszawie. Miał 
wspierać kapłanów i parafian w podnoszeniu z gruzów wielu świątyń 
stolicy i Polski. Dzieciństwo było szkołą i przedsionkiem dla tych 
ważnych działań. Po latach, podczas swego biskupiego spotkania 
z wiernymi w rodzinnej wiosce, tak dawał dowód swego przywią-
zania do przeszłości, wyraz swej wrażliwości na historię:

Ale co najbardziej zapadło mi w pamięci – mówił – to rozpoczęcie 
budowy tego kościoła. Wtedy budowano inaczej, z wielkim trudem. 
Stroną gospodarczą i rachunkową zajmował się mój ojciec. Do 
niego należało załatwianie wielu spraw z murarzami i majstrami. 
Pamiętam pierwsze wykopy pod fundamenty świątyni. Widziałem 
olbrzymie sterty wydobytych przy kopaniu fundamentów kości 



26 

waszych pradziadów, dziadów i ojców, które później uroczystym 
pogrzebem pochowano pod tą świątynią. Pamiętam, że niekiedy 
byliśmy wzywani na pomoc, gdy zabrakło cegły na rusztowaniach. 
Przychodziły wici do szkoły, a wtedy chłopcy przybiegali na plac 
budowy i pod kierunkiem murarzy dźwigaliśmy cegły z dalekich 
pryzm pod schody, prowadzące do rusztowania. Wyżej nie wolno 
było iść ze względu na bezpieczeństwo. Dźwiganie cegieł było 
pierwszym moim przyczynkiem do budowy kościoła, najpierw 
materialnego, a dzisiaj duchowego14.

To budowanie wiejskiego kościoła, samoorganizacja i solidarność 
parafian, pragnących nowej, wspanialszej świątyni, oddanie i ofiar-
ność ludzi szanujących swego proboszcza, nie pozostało bez wpływu 
na eklezjalną wrażliwość przyszłego dobrego Pasterza. Ta parafialna, 
międzyludzka i międzypokoleniowa więź, zbudowana na wierze 
w jednego Ojca, nie była bez wpływu na duszę Stefana. Jakże zasadne 
wydaje się zastosowanie słów proroka Izajasza do oceny przyszłej, 
dziejowej misji kardynała Wyszyńskiego: „Twoi ludzie zabudują 
prastare zwaliska, wzniesiesz budowle z odwiecznych fundamen-
tów. I będą cię nazywać naprawcą wyłomów, odnowicielem rumo-
wisk – na zamieszkanie” (Iz 58, 12). Dziecięcy wkład w budowę pa-
rafialnego kościoła, połączony z fascynacją architekturą pierwszych 
polskich katedr, które oglądał wieczorami na kartach przywołanej 
już wcześniej książki dotyczącej dziejów Polski, rzutowała na całe 
życie. Nie tylko miał być budowniczym murów, świątyń, ale wspól-
noty wiary. Miał być odnowicielem świadomości chrześcijańskich 
korzeni i więzi w Narodzie. Jak prawdziwe są słowa wspomnień 
Księdza Prymasa:



[…] ziarno gorczyczne, gdy wpadnie w duszę człowieka, trzyma 
się wiernie i towarzyszy mu całe życie. Wcześnie zrodziła się we 
mnie miłość do tej bazyliki (gnieźnieńskiej – przyp. S.P.), do jej 
gotyckiego wystroju, do jej dziejów, do kultu, który związany jest 
z początkiem Narodu, chrześcijaństwa i państwa polskiego. Wcze-
śnie poznałem dzieje świętego Wojciecha, Bolesława Chrobrego 
i Dąbrówki, świętego Bogumiła – dzieje naszego Narodu, ciągnące 
się przez tysiąc lat, aż do dziś dnia wszczepiające się w krew, w myśli 
i serce człowieka, nie dające się od niego oderwać15.

Po wielu latach, przemawiając w warszawskiej archikatedrze, na 
gruzach stolicy mówił:

Polska jest zespolona nie jednym węzłem, nie parcianym powrozem, 
Polska jest zespolona sercem wiary. Jej siłą jest wiara Chrystusowa! 
Jej jednością jest moc nadprzyrodzonej łaski Bożej! Jej nadzieją 
niezłomną jest pragnienie katolickiej Polski, Chrystusowej Polski!16

Czy mały Stefek spodziewał się, że będzie kiedyś strażnikiem 
i obrońcą tego serca wiary Polaków?

Maryjo, uproś nam u Syna liczne i święte powołania do kapłaństwa 
i do życia konsekrowanego!
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5. ukochana matka

Wśród osób mających największy wpływ na całe życie Stefka, obok 
nieocenionego ojca, należy wymienić przede wszystkim matkę, Ju-
liannę Wyszyńską. Ta niezwykle zacna kobieta często zabierała swego 
ukochanego Stefka w rodzinne strony. O swoich silnych więziach 
z matką i wspólnych z nią wyjazdach do Urli Ksiądz Prymas daje 
świadectwo we wspomnieniach:

Przyjeżdżałem tu z moją matką, która mi zawsze mówiła: Jak bę-
dziesz grzeczny, to cię wezmę do Urli. A dla mnie największą uciechą 
była podróż do Łochowa, stamtąd do Urli, a czasem do Tłuszcza. 
Różnie bywało. Ale widocznie czasem byłem grzeczny, skoro moja 
mamusia przywoziła mnie tu. A przywoziła mnie dlatego, że była 
związana z Urlami, z tą okolicą, z parafią Kamieńczyk, gdzie była 
ochrzczona, podobnie jak mój ojciec i moi dziadowie. Przywoziła 
mnie tu dlatego, że urodziła się niedaleko stąd, na dzisiejszym 
osiedlu Fidest – tam też bywałem. Więc była żywo związana z tymi 
stronami, a mnie wszystko, co dotyczyło matki, bardzo intereso-
wało. Bo wszystko, co jest własnością matki, interesuje dziecko. 
Tutaj w Urlach moja mama miała swoje panieńskie wyposażenie, 
swój posag, w postaci dwóch letniskowych domków, które dzisiaj 
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zniszczały. Zrosłem więc z Urlami tak, że chociaż od tamtej pory 
upłynęło ponad 70 lat, jednakże sercem zawsze tutaj ciągnę. Mówię 
to głównie dla gości wakacyjnych z Warszawy, którzy pewnie nie 
wiedzą o tym, że ich biskup stąd pochodzi, przez swoich ojców 
i dziadów, właśnie z tych stron, z parafii Kamieńczyk. Chociaż wiele 
włóczyłem się po całym świecie, jednak serce zawsze człowieka 
ciągnie do miejsca, skąd pochodzą jego rodzice17.

Julianna Wyszyńska urodziła sześcioro dzieci: pierworodną Ana-
stazję, Stefana, następnie Stanisławę, Janinę, syna Wacława, który 
zmarł w wieku 11 lat oraz najmłodszą Zosię. Po urodzeniu jej odeszła 
do Boga 18. Julianna jako osoba żarliwie wierząca, razem z mężem 
wychowywała dzieci w szczerym oddaniu się Bogu oraz w tradycjach 
patriotycznych.

Kiedy Stefek miał 9 lat, w kwietniu 1910 r., rodzina Wyszyńskich 
przeprowadziła się z Zuzeli do leżącego niedaleko Andrzejewa. To 
małe miasteczko, należące do powiatu Ostrów Mazowiecka, leży na 
równinie przecinanej przez niewielką rzeczkę Broczek. Zgodnie ze 
swoim życiowym powołaniem, ojciec Stefka pracował jako organista 
w tamtejszej parafii. Z przenosinami związane były liczne zmiany 
czekające chłopca. Pierwszą z nich była nowa szkoła, typowa dla 
czasów zaborów. Językiem wykładowym był rosyjski, a program 
nauczania odbiegał od tradycji wyniesionych z domu. Tutaj więc spo-
tkały Stefka pierwsze problemy uczniowskie. Będąc żywym chłop-
cem, choć małomównym, okazywał swoją impulsywność, a nawet 
buntowniczość. Wychowywany w duchu patriotycznym, miał własne 
spojrzenie na wiele spraw. 



Te trudności Stefka wypływały z czegoś więcej. Stefan boleśnie 
przeżywał chorobę matki. Po porodzie najmłodszej Zosi, jej stan 
coraz bardziej się pogarszał.

Módlmy się dzisiaj za wszystkie dzieci, które boleśnie przeżywają 
problemy rodzinne, zwłaszcza za dzieci z rozbitych rodzin.
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6. śmierć matki, oparcie w maryi

Kilka miesięcy po przeprowadzce do Andrzejewa, rodzinę Wyszyń-
skich dotyka pasmo cierpień. Aż trudno sobie wyobrazić przeżycia 
każdego z członków rodziny: zarówno rodziców, jak też ich małych 
dzieci. Przypomnijmy, że wśród piątki dzieci, najstarsza jest Ana-
stazja, następnie dziewięcioletni Stefek, Stasia, Janina i najmłodszy 
2-letni Wacek. Pani Julianna spodziewała się w tym czasie kolejnego 
dziecka. To właśnie w Andrzejewie, 5 października 1910 r., urodziła 
małą Zosię. Niestety po porodzie młoda matka zapadła ciężko 
na zdrowiu. Ta poważna, narastająca choroba mocno odcisnęła 
się na życiu całej rodziny. Bolesny okres stopniowego zbliżania 
się śmierci matki Julianny, jeszcze po latach z trudem wspominał 
Ksiądz Prymas: 

Matka moja umierała prawie miesiąc. My – dzieci – siedząc w szkole, 
z lękiem nasłuchiwaliśmy, czy nie biją dzwony kościelne. Dla nas 
byłby to znak, że matka już nie żyje. Kiedyś po powrocie ze szkoły 
stanęliśmy wszyscy przy jej łóżku, a matka zwróciła się do mnie 
słowami: Stefan, ubieraj się. Ponieważ była jesień, koniec paździer-
nika, zrozumiałem, że mam gdzieś iść. Włożyłem palto. Spojrzała 
na mnie i powiedziała: Ubieraj się, ale nie tak, inaczej się ubieraj. 
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Zwróciłem na Ojca pytające oczy. Odpowiedział mi: Później ci to 
wyjaśnię […]. Gdy wyjaśnił, zrozumiałem, że matce nie o to szło, 
bym ubierał się w palto, tylko bym ubierał się w cnoty, przygoto-
wując się do przyszłej drogi. Czy wypełniłem jej ostatnie do mnie 
skierowane słowa – trudno mi na to odpowiedzieć. Każdy człowiek 
rachując się w sumieniu wie, że mógłby lepiej odpowiedzieć Łasce 
Bożej. I ja również. Wielką tajemnicą jest Łaska, którą Bóg daje, 
lecz od nas zależy jej skuteczność19.

Julianna Wyszyńska zmarła 31 października, a niecały tydzień po 
niej nowo narodzona Zosia. Nic tak nie dotyka męża i małych dzieci, 
jak śmierć żony i matki, zwłaszcza gdy ma zaledwie 33 lata oraz gdy 
umiera niemowlę. Wszystkie te przeżycia, narosłe dodatkowo w okre-
sie choroby matki konflikty szkolne Stefka z nauczycielem, sprawiły, 
że chłopiec po śmierci matki nie wrócił już do andrzejewskiej szkoły. 
W domu pod opieką ojca oraz kleryka Bolesława Pękali przerabiał 
materiał III i IV klasy szkoły powszechnej.

Z kolejnych wspomnień Prymasa przebija szczere uczucie, niega-
snące z biegiem lat, uczucie do matki, do ziemi, w której spoczęło jej 
ciało. Nie bał się Ksiądz Prymas podczas pobytu w Łomży publicznie 
przyznać do głęboko tkwiących w jego sercu odczuć:

W Ziemi Łomżyńskiej ujrzałem światło dzienne; ziemi tej oddałem 
prochy mej matki, która opuściła mnie bardzo wcześnie, gdy byłem 
zaledwie dziewięcioletnim chłopcem. Danym mi było wykarmić 
się czarnym chlebem razowym tej ziemi, oddychać jej powietrzem 
i korzystać z jej słońca. Na zaproszenie waszego arcypasterza jestem 
dziś z wami20. 



Jednocześnie w następnych słowach przemówienia ujawnia Ksiądz 
Prymas – choć nie wprost – kto dawał mu siłę do wytrwania w na-
dziei, wtedy, gdy stracił matkę i we wszystkich trudnych chwilach 
jego życia: 

Obecność tę uważam sobie za, częściowe przynajmniej, spłacenie 
długu wdzięczności tej ziemi umiłowanej. A że dzieje się to pod 
opieką Maryi, która nam wszystkim: i wam, i mnie, serce urzekła, 
to tym lepiej i radośniej21.

Po śmierci matki, to właśnie Matka Najświętsza stała się prawdziwą 
matką dla Stefka. Prymas wspominał:

Po śmierci matki naszej służąca domowa, zacna Ulisia, często nam 
mówiła o Matce Niebieskiej. Byłem sercem związany z pięknym 
posągiem Matki Bożej, stojącym na cmentarzu kościelnym w An-
drzejewie. Gdy już byłem w Warszawie, w gimnazjum Wojciecha 
Górskiego, uczucia swoje przeniosłem na posąg Matki Bożej Passaw-
skiej, na Krakowskim Przedmieściu, przed kościółkiem Res Sacra 
Miser, gdzie zbierały się niektóre klasy szkolne na nabożeństwo22.

Prośmy Maryję, aby swoim matczynym wstawiennictwem nieustan-
nie wspierała losy wszystkich sierot oraz osób samotnie wychowu-
jących dzieci.
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7. życie po śmierci matki, pierwsze światła  
    kapłańskiego powołania

Stanisław Wyszyński nie załamał się po śmierci żony. Wiara dawała 
mu siły. Nie przestał dbać o swoje dzieci. Stefek, jak już wspomina-
liśmy, często widywał klęczącego przez obrazem Czarnej Madonny, 
rozmodlonego ojca. Praca organisty, kontakty z kapłanami, częste 
uczestnictwo we Mszach Świętych, to wszystko sprawiało, że zostając 
z piątką dzieci, czuł się podwójnie odpowiedzialny za wychowanie 
małych sierot. Dbał o kontakty z rodziną żony oraz z własnym ro-
dzeństwem, z dziadkami. Wspominając ten trudny okres, Ksiądz 
Prymas zauważał:

Odwiedzałem swojego stryja w jego gospodarstwie. Pamiętam na 
stole czarny chleb i zachętę: Jedz! Czym chata bogata, tym rada. 
Ostatni raz byłem tam w 1923 r., na kilka dni przed moimi święce-
niami kapłańskimi. Żyła jeszcze moja babunia, staruszka. Popro-
siłem ją o błogosławieństwo na drogę kapłańską. Ta prosta kobieta, 
żegnając mnie, powiedziała: Pamiętaj, jeżeli będziesz złym księdzem, 
to mi się na oczy nie pokazuj. – Wojna nie pozwoliła mi być na jej 
pogrzebie. Ale to co powiedziała w przedziwnej mądrości człowieka 
prostego, lecz wierzącego, zapadło mi w duszę. Te proste, lecz zde-
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cydowane słowa kobiety chrześcijańskiej miały wielkie znaczenie 
dla mojego osobistego życia23.

Zawsze […]z największą radością wracam do miejsca swojego uro-
dzenia, jak również do miejsca urodzenia moich ojców i dziadów. 
Wyobrażam sobie, jak było wtedy, gdy oni żyli: jakie były warunki 
ich bytowania, jaka dola, jak wtedy smakował chleb, czy nie bra-
kowało go i czy był należycie uszanowany24.

Ta dziecięca wrażliwość Stefka na poszanowanie chleba nie może 
dziwić. Był sierotą, znał trudy życia wielodzietnej rodziny.

Patrzyłem nieraz w swoim rodzinnym domu – dawne to czasy – jak 
wyrabia się chleb w dzieży. Do dzieży spływał pot z czoła, człowiek 
się uczciwie napracował, zanim wyrobił chleb25.

Przez kolejne miesiące pod opieką księży Pawła Rozpędowskiego 
i Stanisława Bobińskiego, przygotowywał się Stefek do Pierwszej 
Komunii Świętej 26. Sama zaś uroczystość miała miejsce w maju 1911 r. 
i wywarła na nim silne wrażenie. Prymas wspominał:

Z Andrzejewem jestem związany bardzo mocno. Tutaj […] jako 
dziewięcioletni chłopiec utraciłem matkę. Spoczywa ona na cmen-
tarzu parafialnym. W tej świątyni po raz pierwszy przystąpiłem do 
Stołu Pańskiego. Tutaj uczyłem się służyć do Mszy świętej i przez 
dłuższy czas przy tym właśnie ołtarzu posługiwałem. W tym też ko-
ściele w roku 1913 przyjąłem sakrament bierzmowania z rąk biskupa – 
późniejszego męczennika, ówczesnego biskupa płockiego – Juliana 



Nowowiejskiego. […] Ale te wyjątkowe zdarzenia były jak gdyby 
znakami świetlanymi na tle zwykłego codziennego życia i trudu, 
w którym – choć mały – brałem już udział i na który patrzyłem. 
W świątyni w Andrzejewie kształtowało się, rozwijało i dochodziło 
do świadomości moje powołanie kapłańskie, Tutaj postanowiłem, że 
pójdę do seminarium i będę pracował nad tym, aby zasłużyć sobie 
na łaskę kapłaństwa. I tu po raz pierwszy wyjawiłem swoją tajemnicę 
ojcu, który tyle lat służył ku większej chwale Bożej. Nie bez oporu 
otrzymałem od ojca błogosławieństwo na drogę kapłaństwa Chry-
stusowego. Nie jest to wszystko, co sobie zapamiętałem, bo życie 
człowieka składa się z szeregu drobnych może, ale wiele niekiedy 
znaczących i decydujących chwil. Pamiętam jedną z nich. Było to 
w Wielki Piątek, w nocy. Cała niemal parafia zebrała się na ostat-
nie Gorzkie Żale. Śpiewano wszystkie trzy części, jak wtedy było 
w zwyczaju, a w przerwach obchodzono drogę krzyżową. Całą noc 
przesiedziałem w kościele, skulony przy konfesjonale, który stał przy 
wejściu do zakrystii. Zapamiętałem mocno tę modlitwę przy Grobie 
Chrystusa. Przeżycia tej nocy rzeźbiły moją chłopięcą duszę, poma-
gały mi odkrywać piękno drogi, którą zamierzałem pójść. Uważałem, 
że to jest jedyna droga dla mnie, nie może być inaczej. I do dziś dnia 
nie mam żadnych wątpliwości, że taka powinna być moja droga27.

Za wstawiennictwem Maryi, módlmy się dzisiaj za wszystkich po-
wołanych do kapłaństwa o pełną ufności odpowiedź na ten wielki 
i szczególny dar Chrystusowego Serca.
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8. gimnazjum w warszawie. 
     wojna wdziera się w życie stefana

Stanisław Wyszyński postanowił dla dobra dzieci ponownie ożenić 
się z oddaną sierotom Eugenią Godlewską. Pani Eugenia była wierną 
przyjaciółką zmarłej żony. Stefek miał wówczas 10 lat. Z nowego 
małżeństwa urodziło się jeszcze dwoje dzieci: Tadeusz i Julia 28.

Stefek nie powrócił już do szkoły prowadzonej przez nauczyciela 
Arasimowicza. Ojciec rozumiał, że syn źle znosił panujące w niej 
metody wychowawcze, zwłaszcza surowość i rusyfikację. Po uzu-
pełnieniu w domu programu czteroletniej szkoły powszechnej, od 
1 września 1912 r. uczył się już w warszawskim, Prywatnym Gim-
nazjum Męskim Wojciecha Górskiego. Niestety nie ukończył go 
z powodu działań i wojny światowej. Program nauczania i metody 
wychowawcze panujące w nowej szkole dalece odbiegały od do-
tychczas znanych Stefkowi. W tym czasie był wysokim, szczupłym 
i przystojnym młodzieńcem. Po latach Ksiądz Prymas tak wspominał 
naukę w warszawskiej szkole:

Do szkoły byłem przyjęty przez Marię Górską na jesieni 1912 roku. 
Odcięty przez wschodni front wojny 1915 r., nie zdołałem już wrócić 
do szkoły. W tym okresie zmiany frontu miałem zaszczyt ucierpieć 
za kepi szkolne, które Niemcy uznali za francuską prowokację 
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i mocno mnie poturbowali. „Moją szkołą” zawsze jednak pozostaje 
we wspomnieniach szkoła Wojciecha Górskiego w Warszawie. Jest 
to znamienna instytucja dla młodego ucznia, który może żyć w nie-
zgodzie z nią jako uczeń, ale jako dorosły człowiek pamięta tylko 
same miłe rzeczy i sprawy. Podobnie myśli się o matce rodzonej, 
której najbardziej samodzielny umysł nie umie przypisać żadnych 
braków. […] Szkoła Górskiego posiadała tak wielki autorytet spo-
łeczny i narodowy, że budziła swoisty patriotyzm szkolny. Zwłaszcza 
w mieście, które posiadało silne szkolnictwo państwowe. Mijanie 
na ulicy ucznia w czapce szkoły państwowej zawsze mobilizowało 
ducha wyższości i satysfakcji. Nieraz dawano temu wyraz niedwu-
znaczny. Młodzież niższych semestrów – do dziesiątego włącznie, 
miała rzadki kontakt z dyrektorem. Jednak ukazanie się jego szczu-
płej, wysokiej postaci na korytarzach przywracało ład i ciszę. Nie 
słyszałem, by kiedy podnosił głos, wystarczyło, że spojrzał swoim 
uważnym wzrokiem. Częściej natomiast miałem kontakt z inspek-
torem Ludwikiem Lorentzem, na którego podręcznikach uczyliśmy 
się języka niemieckiego. Jego małżonka, która uczyła geografii, była 
powszechnie lubiana dla swej wysokiej kultury i bardzo pięknych 
wykładów. Zwłaszcza o Italii mówiła tak interesująco, że wspo-
mnienie tych lekcji służyło mi później w czasie moich licznych 
podróży po tym kraju. Jej oddanie się młodzieży zjednywało wśród 
najbardziej niespokojnych duchów – szacunek. Wielkie wrażenie 
wywoływał zawsze mój wychowawca semestralny, Antoni Górski; 
pozyskiwał swoim spokojem, umiarem i wyczuwaną życzliwością29.

Ambitny Stefek długo nie nacieszył się szkołą. Wybuchła wojna, 
która głęboko zapadła w młodą pamięć:



Pierwszy rok wojny, 1914–1915, opustoszył szkołę. Na moim seme-
strze nie pozostała połowa kolegów, gdyż rodziny były odcięte 
frontem zachodnim od Warszawy […]. W czasie lekcji bardziej 
wsłuchiwaliśmy się w huk dział niż w wykłady. Ale rok szkolny 
był doprowadzony do końca. Wtedy też częściej zaglądał do sal 
szkolnych dyrektor Górski, uspokajał młodzież, zachęcał do wy-
trwania i nauki – bo idą nowe dni i wzrasta nasza odpowiedzialność 
za to nowe30.

Stefek wrócił do Andrzejewa. Wyjeżdżając z Warszawy, nie zdążył 
pożegnać się z upamiętniającą wiktorię wiedeńską, ukochaną figurą 
Matki Bożej Passawskiej z Krakowskiego Przedmieścia. Jakie myśli 
rodziły się wtedy w jego młodzieńczej głowie? Pobyt w domu nie był 
łatwy. Wycofujący się przed Niemcami Rosjanie doszczętnie znisz-
czyli miasteczko. Bez walki palili domy. Ze zgliszcz ocalał jedynie 
kościół i kilkanaście domów31.

Módlmy się dzisiaj za wstawiennictwem Maryi o pokój na świecie, za 
wszystkie ofiary wojen. Niech miłosierny Bóg zachowa bezbronnych 
ludzi od załamania się i utraty sensu życia.
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9. gimnazjum w łomży

W kolejnych latach, 1915–1917, w związku z odcięciem Andrzejewa od 
Warszawy przez linię frontu, kontynuował Stefan naukę w Gimna-
zjum Męskim im. Piotra Skargi w Łomży. Była to szkoła o profilu han-
dlowym. W tym czasie mieszkał w wynajmowanym pokoju u jednego 
ze swoich profesorów32. Młodzież szkolna dotkliwie przeżywała czas 
niemieckiej okupacji. Okupanci rozwiązali harcerstwo, zabraniając 
ambitnym młodym patriotom zrzeszania się w jego szeregach. Przy-
łapanych na niesubordynacji poddawano karze bicia, wymierzając  
25 pejczów. Mimo licznych zagrożeń młody Stefan niezwykle wysoko 
cenił działalność harcerską. Zaangażowany w budowę organiza-
cyjnych struktur, niejeden raz na własnej skórze odczuł nienawiść 
wrogów. Otrzymaną chłostę nazwał później: pierwszymi cierpie-
niami dla Ojczyzny33. Duch wspólnoty i troski o siebie nawzajem 
nakazywał Stefanowi dzielić się z kolegami otrzymaną od rodziców 
żywnością. Był to przecież czas wojny i wielu spośród gimnazjalistów 
przymierało głodem.

Letnie wakacje 1917 roku były dla Stefana czasem ważnych decyzji. 
Wtedy to wyjawił ojcu zamiar wstąpienia do seminarium duchow-
nego. Stanisław Wyszyński zdziwił się decyzją szesnastoletniego syna. 
Mimo, że był organistą, a może właśnie dlatego, próbował uświadomić 
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synowi trudności kapłańskiego stanu. Ostatecznie jednak udzielił 
młodzieńcowi swego ojcowskiego błogosławieństwa i zapisał syna 
do Liceum im. Piusa x we Włocławku. Było to niższe seminarium 
duchowne. W nowej szkole pobierał Stefan nauki przez kolejne dwa 
lata, aż do matury. Przypomnijmy, że był to okres nowego zamętu. 
W Rosji bolszewicy doprowadzili do wybuchu rewolucji paździer-
nikowej, próbując stworzyć świat bez Boga.

W roku 1918 r. Stefek przeżył kolejny życiowy dramat. Młodo, bo 
w 11. roku życia, umarł jego brat Wacław. Wiosną tego samego roku, 
ojciec Stefana przeniósł się wraz z rodziną w nowe miejsce pracy do, 
leżącego w powiecie grójeckim, Wrociszewa nad Pilicą. Pani Eugenia 
Wyszyńska, druga żona ojca, dawna serdeczna przyjaciółka nieżyją-
cej już 8 lat matki, swoją dobrocią, żywą troską i opieką, jaką otaczała 
wszystkie dzieci, cieszyła się szczerym szacunkiem i przywiązaniem 
całej rodziny. Pan Stanisław zaś, podobnie jak w poprzednich miej-
scach swojej pracy, i w tym nowym środowisku parafialnym aktywnie 
kontynuował życiową misję działacza społeczno-kulturalnego.

W planach Bożych nie ma przypadków. Jesień 1918 r. obfitowała 
w życiu młodego licealisty licznymi wydarzeniami o charakterze 
ściśle kościelnym. Upewniły one Stefana w dalszym osiąganiu świa-
domie obranego celu życiowego. Otóż 22 września 1918 r., spotkał się 
w gronie uczniowskim z arcybiskupem Achillesem Rattim. Był to 
czas wizytacji włocławskiego seminarium oraz Liceum Piusa x, które 
ten przyszły papież – Pius XI – podejmował jako wizytator apostol-
ski. Przypomnijmy, że po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
Achilles Ratti, został w naszym kraju nuncjuszem apostolskim. Gdy 
w 1920 r. toczyła się Bitwa Warszawska, wspomniany arcybiskup, 
obok przedstawiciela Turcji, pozostał w Warszawie. Wszyscy dyplo-



maci innych państw opuścili ze strachu stolicę kraju. Zatem był to 
człowiek odważny i nieprzeciętny. Musiał zrobić duże wrażenie na 
Stefku Wyszyńskim, bystrym obserwatorze życia. 10 listopada 1918 
roku, w katedrze włocławskiej miała miejsce konsekracja biskupa 
Władysława Krynickiego, późniejszego ordynariusza włocławskiego. 
Stefan uczestniczył w niej razem ze swoją szkołą. Z kolei 11 listopada 
1918 r., w jakże wymownym dla Polski dniu, nieświadomy wszyst-
kich planów Bożych, uczestniczył Stefan, przyszły Prymas Polski, 
w spotkaniu ze swoim poprzednikiem na prymasowskiej stolicy, 
arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i poznańskim, Edmundem 
Dalborem, ówczesnym Prymasem Polski. Abp Dalbor wizytował 
tego dnia niższe i wyższe seminarium włocławskie34. Czy oczyma 
ducha rozpoznał prymas Dalbor w niebieskookim, bystrym Stefanie, 
swego następcę?

Maryjo, uproś nam u Syna pragnienie szczerego rozpoznawania Jego 
świętej woli oraz męstwa potrzebnego do realizowania jej całym 
naszym życiem osobistym i społecznym.
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10. matura i seminarium duchowne

Dla licealisty Stefana Wyszyńskiego rok 1920 był niemałą próbą doj-
rzałości. W maju zdał maturę. Dramatyczne przeżywanie z rodakami 
bitwy o Warszawę i cudu nad Wisłą pogłębiło młodzieńczą decyzję 
wstąpienia w stan kapłański. 25 września, w roku namacalnej opieki 
Maryi nad Polską, roku świeżej pamięci bohaterskiej śmierci legioni-
stów i księdza Skorupki, oddających życie za wiarę i wolny kraj, Ste-
fan wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. 
Wkrótce zaangażował się w redagowanie kwartalnika „Przedświt”. 
Odtąd na dobre związał się z działalnością pisarsko-edytorską. 19 lu-
tego 1921 roku, z rąk biskupa Stanisława Zdzitowieckiego, przyjął 
sutannę oraz tonsurę35. W październiku wziął udział w spotkaniach 
z kardynałem Aleksandrem Kakowskim, metropolitą warszawskim 
oraz z sufraganem warszawskim, biskupem Stanisławem Gallem, 
którzy wizytowali seminarium36. W całej Polsce był to czas podej-
mowania niemałych wysiłków nad zintegrowaniem podzielonej 
i zróżnicowanej przez zabory Ojczyzny. Kościół, który przeniósł 
wiarę ludu przez bolesne lata ponadstuletniej niewoli, ze zdwo-
joną siłą stawał teraz do pogłębiania ducha jedności wśród Polaków. 
Musiał uporać się z odbudową zniszczonej przez zaborców kościel-
nej struktury w całym kraju. Czy podczas spotkania z kardynałem  
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Kakowskim, włocławski kleryk, Stefan Wyszyński, mógł spodziewać 
się, że kiedyś zajmie jego miejsce? Pan Bóg lubi konsekwentnie tkać 
zaskakujące wszystkich gobeliny swoich niezgłębionych zamysłów.

6 lutego 1922 roku, alumni dziękowali Bogu za wybór nowego 
papieża, kardynała Achillesa Rattiego, którego znali z czasu, kiedy 
wizytował ich seminarium37. W nieprzypadkowy sposób Pan Bóg 
stawiał na drodze kleryka Stefana wybitnych ludzi Kościoła, jakby 
chciał go otoczyć dobrymi wzorcami do naśladowania. Rzeczywiście, 
samo włocławskie seminarium cieszyło się dużą liczbą dobrych pro-
fesorów. Z dużej części ich grona rekrutowała się późniejsza kadra 
profesorska, powołanego do istnienia w 1918 roku KUL-u. Ponadto 
wspaniali ojcowie duchowni kształtowali sumienia dojrzewających 
świadków Chrystusa. Za kilkanaście lat wielu z nich miało oddać 
życie za miłość do Boga, Kościoła i Ojczyzny. Ksiądz Prymas wspo-
minał po latach: 

Pamiętam, że ksiądz Bogdański, […] prowadził […] wykłady z litur-
gii teologicznej dla nas alumnów. Były to czasy wielkich przemian 
w świecie, w którym zmagały się dwie potęgi: nienawiść i miłość. 
[…] Ksiądz Bogdański świadom był sytuacji, w jakiej kształtuje 
przyszłych kapłanów. Powiedział: Przyjdą czasy, w których będą 
wam, tu obecnym, wbijać gwoździe w tonsury. – Może nie wszyscy 
jego słuchacze przejęli się tym, choć było to wysoce prawdopodobne. 
Ja zapamiętałem sobie te słowa i później kolegom swoim je przy-
pomniałem. Czy sprawdziły się one? […] Z szesnastu, którzy byli 
przeznaczeni do święceń kapłańskich w roku 1924, pozostało nas 
tylko dwóch. Trzynastu Bóg powołał do obozu w Dachau. Powró-
ciło tylko czterech, pozostali ponieśli męczeńską śmierć w obozie. 



Z tych, którzy wrócili, trzech było królikami doświadczalnymi. Do-
konywano na nich ciężkich przeszczepów. […] Myślę, że w nad-
miarze spełniła się wizja naszego profesora […]. W młodzieńczym 
swoim zapale myśleliśmy, że możemy pić kielich, który przygotował 
nam Chrystus. Ale nie wyobrażaliśmy sobie, jak wiele trzeba ucier-
pieć dla Imienia Chrystusowego. Większość z moich wychowawców 
i profesorów zginęła w Dachau, Oranienburgu, Mauthausen czy 
Oświęcimiu. Śmiercią swoją przypieczętowali to, czego nas uczyli. 
Gdy przyszła chwila egzaminu, pamiętali, że największą miłością, 
w imię której kapłan idzie do ludu, jest służba apostolska temu lu-
dowi. Nie zawahali się, gdy nadszedł moment egzaminu życiowego 
i dali świadectwo prawdzie38.

Maryjo, niech liczne ofiary prześladowanych za wiarę umocnią naszą 
komunię z Bogiem i Kościołem. Niech będą zasiewem Ewangelii we 
współczesnym świecie.
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11. wspomnienia z seminarium

Żyjąc w seminarium, każdy młody człowiek zmaga się z osiągnięciem 
właściwej harmonii i syntezy dwóch wymiarów życia: intelektualnego 
i duchowego. Różnie wygląda to w praktyce. Nigdy jednak nie można 
zapomnieć, że kapłańskie serce całym życiem ma być zjednoczone 
z Sercem Jezusa. Najlepiej zaś pomaga rozumieć tę sztukę i realizo-
wać na co dzień Ta, która w Kanie Galilejskiej swoim cierpliwym 
wstawiennictwem sprawiła, że uwierzyli w Jezusa Jego uczniowie. 
Duchowość czasu seminaryjnego tak po latach oceniał wielki Prymas:

W czasie pobytu w Seminarium Duchownym we Włocławku dwa 
nabożeństwa się wzajemnie uzupełniały: do Serca Pana Jezusa i do 
Matki Bożej Jasnogórskiej, której obraz był w bocznym ołtarzu. 
Wszystkie święta Matki Bożej obchodziłem z wielkim podniesie-
niem ducha39.

Zawsze ufałem, że wspomoże mnie Maryja. Cześć moja dla Matki 
Najświętszej rozwijała się powoli. Tajemnicę tej czci jeszcze lepiej 
odczułem, gdy nawiedzając swoją rodzinną parafię w Zuzeli, zoba-
czyłem ten sam obraz Matki Bożej Częstochowskiej, przed którym 
modlili się moi rodzice. Obraz ten jest do dziś czczony w świątyni 
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[…] Wydawało mi się zawsze, że tej dziedzicznej czci rodzinnej 
trzeba dochować wierności40.

Opatrzność Boża postawiła na drodze Stefana do kapłaństwa 
kolejnego świątobliwego Bożego sługę. Wsłuchując się w opis pierw-
szego spotkania z nim, dostrzega się wyrazistą, młodzieńczą świeżość 
duszy przyszłego Kardynała. Z jaką dokładnością i fascynacją pod-
chodził on do zaobserwowanej autentyczności i szczerości postawy 
tego niesztampowego duchownego.

Wśród kapłanów, którym przypisuję największy wpływ na moje 
życie, w pierwszym rzędzie znajduje się ksiądz Władysław Korni-
łowicz, jeden z twórców dzieła dla niewidomych w Laskach […]. 
Temu kapłanowi zawdzięczam bardzo dużo […] Księdza Korniło-
wicza widziałem po raz pierwszy w latach 1920–1921, gdy przebywał 
czasowo w garnizonie wojskowym we Włocławku. Zaproszono go 
do wygłoszenia szeregu wykładów liturgicznych dla alumnów […]. 
Do wielkiej auli teologicznej wszedł zdecydowanym krokiem, rzucił 
uśmiech na powitanie, cisnął na stół czapkę i płaszcz żołnierski, 
który zsunął się na ziemię, roztargnionym ruchem siadł na zabyt-
kowej katedrze i rozpoczął wspaniały wykład. W tym wejściu był 
cały styl człowieka: takim pozostał do końca życia. Tylko myśli 
wykładu zdradzały głęboką treść życia tego człowieka. W deta-
lach życiowych nieudany, jak świątek góralski, lecz w całości życia 
zwarty, indywidualnie wyrazisty, mocny, w słowach Bożych pewny 
i niemal bezwzględny; w osobistych sprawach nieuważny, niemal 
beztroski, ustępliwy41.



Pan Bóg chciał, aby ksiądz Korniłowicz wszedł później na stałe 
w życie Stefana Wyszyńskiego, jako prawdziwy świadek żyjącego 
Chrystusa. Innym duchowym drogowskazem dla Stefana był ksiądz 
Antoni Bogdański. O darze proroczego wglądu tego kapłana w przy-
szłe życie księdza Wyszyńskiego, mówią kolejne wspomnienia:

Ogromny wpływ miał na nas ksiądz Antoni Bogdański […], mój 
wychowawca. […] Wielką tajemnicą Bożą były: jego niezwykła 
pogoda i uśmiech wśród cierpień, które go nigdy nie opuszczały. 
Choroba nie miała wpływu na przyhamowanie jego pracowitości 
i zapału apostolskiego. Do ostatniej niemal chwili kontaktowałem 
się z nim. Na kilka dni przed śmiercią odwiedziłem go w Skul-
sku, gdzie był proboszczem. Zaprosił mnie do siebie. Niemalże nie 
poznałem go. Rozmowa, którą wtedy przeprowadziliśmy, krótka 
i zwięzła, wstrząsnęła mną do żywego. Czytał po prostu w moim 
przyszłym życiu. Wszystko, co mnie spotyka dziś, już wtedy mi 
przepowiedział. Skąd wiedział? To była jego tajemnica, bo jeszcze 
się na to absolutnie nie zanosiło, ani w myślach, ani w pragnieniach, 
ani w planach Kościoła Chrystusowego42.

Maryjo, wstawiaj się za kapłanami! Niech Święty Duch Chrystusa 
kształtuje ich niezgłębionym bogactwem swoich darów.
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12. święcenia kapłańskie. kłopoty ze zdrowiem

Stefan Wyszyński był zdolnym klerykiem. Doceniali to jego profeso-
rowie. Udzielał się naukowo. Wygłaszał odczyty w auli seminaryjnej, 
np. O zmartwychwstaniu ciał wg św. Tomasza, publikował w „Słowie 
Kujawskim”, dzienniku wydawanym przez Kurię Diecezjalną we 
Włocławku. Ukazywał zagrożenia ze strony nowych nurtów ideolo-
gicznych, zwłaszcza faszyzmu. Zagadnienia społeczne, a szczególnie 
problemy świata robotniczego absorbowały jego uwagę, udzielał 
się w seminaryjnym bractwie abstynenckim. Od czasu do czasu 
pojawiały się jednak kłopoty zdrowotne. W kwietniu 1924 r. przyjął 
święcenia diakonatu43. Kapłaństwo wydawało się być już tak blisko. 
W czerwcu tego samego roku, niedługo po rozpoczęciu z innymi 
diakonami rekolekcji przed święceniami kapłańskimi, musiał udać 
się do szpitala. Lekarze, błędnie rozpoznając tyfus, umieścili go na 
oddziale zakaźnym. Życie uratowała mu siostra szarytka. Osłoniła 
go parawanem. Uniknięto tym samym zarażenia dodatkową chorobą. 
Gdy koledzy rozjeżdżali się po swoich rodzinnych parafiach, by 
w gronie swoich bliskich odprawiać uroczyste prymicje, Stefan wal-
czył o przeżycie, zaatakowany ciężkim zapaleniem płuc. Po wyjściu 
ze szpitala, cały czerwiec i lipiec przebywał na kuracji w Licheniu 
Starym pod Koninem. Znał tamtejszy wizerunek Maryi, wystawiony 
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wtedy w kościele św. Doroty. Bywał już tam wcześniej kilkakrot-
nie, by podreperować słabnące zdrowie44. Niektórzy nie dawali mu 
żadnych szans, wróżąc rychłą śmierć. Jednak ordynariusz, ksiądz 
biskup Stanisław Zdzitowiecki, wielki przyjaciel alumnów, wydał 
pozwolenie na wyświęcenie Stefana.

Uroczystość odbyła się w dwudzieste trzecie urodziny kandydata – 
3 sierpnia 1924 r. Z najbliższej rodziny towarzyszyła Stefanowi jedynie 
młodsza siostra Stanisława. Jakże szczegółowo opisywał i oceniał 
później Ksiądz Prymas te wyjątkowe chwile:

Święcenia kapłańskie otrzymałem w kaplicy Matki Bożej w bazylice 
katedralnej włocławskiej […]. Byłem święcony sam – 3 sierpnia. 
Moi koledzy otrzymali święcenia 29 czerwca, a ja w tym dniu po-
szedłem 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, po-
wiedział 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 […]. Byłem tak słaby, że wygodniej mi było leżeć krzyżem 
na ziemi, niż stać45.

Byłem święcony przez chorego, ledwo trzymającego się na nogach, 
biskupa Wojciecha Owczarka. Ale i ja czułem się niewiele lepiej. 
Podczas Litanii do Wszystkich Świętych, spoczywając na posadzce, 
lękałem się chwili, gdy trzeba będzie wstać. Czy zdołam się utrzy-
mać na nogach? Taki był stan mojego zdrowia. Ale biskup Stanisław 
pozwolił mnie wyświęcić. I ja pragnąłem, po licznych trudnościach 



i przeciwnościach, skończyć w swoim życiu okres przygotowania 
do kapłaństwa […], więc podźwignąłem się z choroby. Pragnie-
niem moim było, aby móc w życiu przynajmniej kilka Mszy Świę-
tych odprawić. Bóg jednak dodał do tych lat wiele jeszcze innych, 
nieprzewidzianych, i On wyznaczył czas. Przez to zobowiązał się 
poniekąd do tego, że gdy zażąda od człowieka służby kapłańskiej, 
będzie go potem w niej wspierał. Od tamtej pory czuję, że ciągnę 
nie swoimi siłami, tylko mocami Bożymi […]. Biskup Wojciech, 
który włożył na mnie swoje ręce, był niejako osobiście zaintereso-
wany moim życiem. Nieraz dopytywał się, gdy byłem na studiach 
za granicą – czy wytrzymuję ze zdrowiem. I dodawał: Przecież to ja 
księdza wyświęciłem. On był przyczyną instrumentalną wszystkiego, 
co miało miejsce w moim życiu później. Kiedyś mi powiedział, że 
specjalnie modlił się o to, aby wesprzeć człowieka, który według 
ludzkich ocen nie za bardzo nadawał się do dźwigania ciężaru ka-
płaństwa. Nieraz odwołuję się do niego, wierząc mocno, że jest on 
wśród przyjaciół Bożych i że jego przyczynie zawdzięczam wiele46.

Prośmy dzisiaj Maryję, Uzdrowienie Chorych, aby wypraszała dla 
wszystkich cierpiących miłosierdzie swego Syna.
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13. prymicje w domu matki

Jakże wymowną była zbieżność przyjęcia dat święceń kapłańskich 
i dnia urodzin. Narodziny drugie, nowe, czyli dokonane sakramental-
nie przez Matkę Kościół zanurzenie w wieczne kapłaństwo Chrystusa, 
były dla Stefana Wyszyńskiego jakby naturalną konsekwencją pierw-
szych narodzin z naturalnej matki. Następnego dnia neoprezbiter 
Stefan nie rozdawał tłumom zgromadzonym w rodzinnej parafii 
swoich pamiątkowych obrazków, choć przez całe późniejsze życie 
miał to czynić niemal przy każdej wizytacji podległych sobie parafii. 
Jego prymicje przebiegały odmiennie od tych zwyczajowo przyjętych 
w całym kraju. Tak ten dzień wspominał Prymas Tysiąclecia:

Z pierwszą Mszą świętą pojechałem na Jasną Górę i tam ją odpra-
wiłem w dniu Matki Bożej Śnieżnej, 5 sierpnia 1924 roku. Pojecha-
łem na Jasną Górę, aby mieć Matkę, aby stanęła przy każdej mojej 
Mszy Świętej, jak stanęła przy Chrystusie na Kalwarii. Prawdziwą 
męką była moja pierwsza Msza święta. Ale przecież Msza nigdy nie 
jest łatwa, zawsze jest jakąś męką, bo jest uczestnictwem w Męce 
Chrystusa. I do dziś dnia odprawianie Mszy jest dla mnie niezwykle 
trudne. Nie dla braku sił, ale z lęku, czy wszystko jest uczynione tak, 
jak powinno być uczynione, aby można było spokojnie powiedzieć 
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jak Chrystus na Kalwarii: Wykonało się, czy wszystko naprawdę jest 
oddane w ręce Ojca47.

Schorowanego, ledwo stojącego na nogach neoprezbitera Stefana 
zawiozła do Częstochowy jego siostra Stanisława. Trudna dla nich 
obojga musiała być ta symboliczna pielgrzymka, jedynie ich dwojga 
z licznego skądinąd rodzeństwa. Coś musiało stanąć na przeszkodzie, 
że kochający ojciec i bliscy nie byli teraz przy nim. Ich rodzona matka 
nie żyła już od 14 lat. Prymas wyjaśniał dalej:

Dlaczego przyjechałem z prymicją na Jasną Górę, a raczej – dlaczego 
przywiozła mnie na Jasną Górę moja siostra? Zapewne dlatego, że 
wychowaliśmy się w naszej rodzinie domowej w głębokiej czci do 
Matki Bożej. […] Urodziłem się w domu rodzinnym, pod obrazem 
Matki Boskiej Częstochowskiej, i to w sobotę, żeby we wszystkich 
planach Bożych był ład i porządek. Całe moje życie tak wyglądało. Po 
święceniach kapłańskich w kaplicy Matki Bożej w katedrze włocław-
skiej uważałem za rzecz najbardziej właściwą przyjechać na Jasną 
Górę, choć sił brakowało. Tak zaczęły się moje drogi. Prowadziły 
po śladach, które wydeptała Maryja, idąc przede mną jako światło, 
gwiazda, życie, słodkość i nadzieja, jako Wspomożycielka w cięż-
kiej sytuacji, niemalże pielęgniarka i karmicielka. Zawsze ufałem, 
że wspomoże mnie Maryja. […] Wydawało mi się zawsze, że tej 
dziedzicznej czci rodzinnej trzeba dochować wierności48.

Z przytoczonych wspomnień nie dowiadujemy się, w jakiej in-
tencji odprawiał chory ksiądz Stefan tę prymicyjną Mszę św. Na 
pewno zanurzał w Ofierze Chrystusa duszę swojej zmarłej matki, 



wszystkich swoich bliskich, zawierzając jednocześnie Maryi swoje 
życie kapłańskie, słabe zdrowie, całą przyszłość. Ile szczerych intencji 
o zdrowie dla brata musiała zanosić wtedy siostra Stefana, Stanisława.

Jak wielkie i hojne okazało się Serce Czarnej Madonny, nad której 
kolorem twarzy kiedyś mały Stefek, w zuzelskim domu, rozmyślał 
często wpatrując się w Jej obraz zaraz po przebudzeniu. Czy odpra-
wiając prymicję spodziewał się, że kiedyś po latach, będzie oddawał 
Tej Królowej Polski, zbolałą duszę narodu? Że będzie oddawał Polskę 
w Jej macierzyńską niewolę miłości? Czy mógł się wtedy spodziewać, 
że po 55 latach przyprowadzi przed Jej zatroskane oblicze polskiego 
Papieża, swego wiernego współpracownika w milenijnym, apostol-
skim trudzie? Jak wielkie okazało się to macierzyńskie Serce Maryi! 
Jak przerosła nas wszystkich Jej wielkoduszność i wspaniałomyśl-
ność! Czy może nas to dziwić? Przecież Miłości Jej Niepokalanego 
Serca powierzył się sam Chrystus, przychodzący do nas od Ojca!

Uwielbiajmy dziś miłosiernego Boga za niewysłowiony i nieogar-
niony dar, jaki Polska otrzymała w Niepokalanym Sercu Maryi, 
obecnym w duchowy sposób w ikonie jasnogórskiego wizerunku!
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14. pierwsza placówka, pierwszy okres po święceniach

Po Mszy prymicyjnej odprawionej na Jasnej Górze wyjechał ksiądz 
Stefan do Lichenia Starego, gdzie wzmacniał zdrowie aż do 25 sierp-
nia. We wrześniu podjął obowiązki wikariusza parafii katedralnej 
we Włocławku. Zaczął prowadzić kursy wieczorowe dla robotni-
ków, inteligencji i młodzieży. Szczególnie mocno zapamiętał pracę 
w przyzakładowej szkółce dla ubogich dzieci:

Przez kilka miesięcy byłem prefektem we Włocławku w szkółce 
fabryki Celuloza […]. Obok szkółki stały potężne gmachy wielkiej 
fabryki z cackami precyzyjnych maszyn, gdzie robotnicy pracowali 
w białych kitlach, aby nie zabrudzić maszyn. Pod takimi kolosami 
mieściła się szkółka – zwykła buda. Aby się do niej dostać i nie 
wpakować w błoto po kolana, trzeba było mocno sutannę unieść 
i skakać z kamienia na kamień. Tak czynili wszyscy – ja, nauczy-
ciel i dzieci. Pomimo to przynosiliśmy tyle błota, że siedzieliśmy 
i uczyliśmy w błocie. Dzieci były blade, wynędzniałe, okutane we 
wszystkie łachy, jakie tylko można było znaleźć w domu. Na pewno 
więcej się tam nauczyłem sam, niż zdołałem nauczyć dzieci. Próbo-
wałem nowych metod nauczania – nie byłem prefektem z zawodu. 
Wykładałem wszystko z kredą w ręku i bawiłem dzieci rysunkami 
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na tablicy. Cały wykład był w rysunkach. Podobno dzisiaj to jest 
bardzo modne, ale tak jeszcze nie było w roku Pańskim 192449.

W październiku doszły obowiązki redaktora „Słowa Kujawskiego”, 
a kilka miesięcy później ks. bp Stanisław Zdzitowiecki uczynił go 
kierownikiem całej redakcji tego pisma. Biskup ordynariusz, widząc 
zainteresowania społeczne młodego księdza Wyszyńskiego, skie-
rował go na KUL, na studia z zakresu prawa kanonicznego i nauk 
społeczno-ekonomicznych. W Lublinie związał się ksiądz Stefan 
z akademickimi stowarzyszeniami „Odrodzenie” i „Bratniak”, sta-
jąc się ich czynnym członkiem. Co roku uczestniczył w tzw. Tygo-
dniach Społecznych organizowanych przez te organizacje. Pan Bóg 
nie zapomniał o przyszłym kardynale. Nie pozwolił na osłabnięcie 
duchowości. Sprawił, że w tym czasie po raz kolejny doszło do spo-
tkania księdza Stefana Wyszyńskiego z księdzem Władysławem 
Korniłowiczem. Ten ostatni dyrektorując konwiktowi księży-stu-
dentów, wyznaczył młodszego kolegę na swego zastępcę. Został 
jednocześnie jego duchowym ojcem. Dawna fascynacja alumna 
Stefana osobowością księdza Korniłowicza, ustąpiła teraz miejsca 
dojrzałemu wsłuchiwaniu się w duchową mądrość tego sługi Bożego. 
Oto, jak korzystał z tych rad:

Nosiłem się z zamiarem wstąpienia do zakonu paulinów i poświęce-
nia się pracy wśród pielgrzymów. Ojciec Korniłowicz […] oświadczył 
mi, że to nie jest moja droga. Ale nie przestałem myśleć, że życie 
moje musi jednak iść drogą maryjną, jakkolwiek by płynęło. Ojciec 
Korniłowicz często zachęcał do tego, aby człowiek, kiedy jest bardzo 
zmęczony, szedł do lasu, jak się wyrażał – na głupiego – to znaczy nie 



z książką, nie ze słownikiem, nawet nie z różańcem. Czasami lepiej 
modlimy się na różańcu z liści niż z czarnych ziarenek. Pesymiści 
zwłaszcza niech mają różaniec biały, nie czarny. W tym łażeniu po 
zielonych łąkach i lasach jest coś przedziwnie kojącego, leczącego 
i odświeżającego50.

Intensywne studia, znajomość łaciny, języka niemieckiego, umoż-
liwiały księdzu Stefanowi poszerzanie wiedzy o problemach, z jakimi 
Kościół tego okresu zmagał się głównie w Europie. Owocem tych 
badań było m.in. przetłumaczenie na język polski i rozpowszechnie-
nie listu pasterskiego biskupów Austrii, pt.: Katolicyzm, kapitalizm, 
socjalizm. Przyszły Prymas Polski zafascynowany był wykładami pro-
fesora Szymańskiego, znawcy katolickiej nauki społecznej. W gronie 
młodych naukowców poznał w tym czasie przyszłego profesora, 
Stefana Swieżawskiego.

W dniach 7–9 grudnia 1928 r. przebywał w Wilnie, uczestnicząc 
w sesji Rady Nadzwyczajnej stowarzyszenia „Odrodzenie”51. Wzo-
rem swej zmarłej matki nawiedził Ostrą Bramę, zawierzając się Matce 
Miłosierdzia.

Maryjo, upraszaj nam u Boga mądrość we właściwym rozpoznawaniu 
woli Bożej i męstwo w wytrwałym wdrażaniu jej w nasze codzienne 
życie osobiste i rodzinne.
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15. obrona doktoratu i zagraniczna podróż naukowa

Studia na KUL-u ksiądz Stefan ukończył w lipcu 1929 r. obroną pracy 
doktorskiej, pt. Prawa Kościoła do szkoły. We wrześniu, posłuszny 
swemu ordynariuszowi wyjechał na roczne stypendium naukowe do 
Austrii, Włoch, Francji, Belgii, Holandii i Niemiec. Miał zaznajomić 
się z metodami stosowania zasad katolickiej nauki społecznej oraz 
istniejącymi na Zachodzie robotniczymi ruchami związkowymi, 
z organizacjami katolickiej młodzieży robotniczej oraz doktrynami 
i ruchami społecznymi. Swoistym fenomenem zaś jest fakt ustąpienia 
u księdza Stefana dotychczasowych przeszkód zdrowotnych. Po raz 
kolejny możemy zatem dostrzec niebywałą logikę i konsekwencję 
dróg Bożej Opatrzności, którymi prowadzony był ksiądz Wyszyński. 
Miał być przecież Prymasem Czasu Przełomu, prawdziwym uczniem 
Królestwa Niebieskiego, który podobny jest do ojca rodziny, który ze 
swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare (Mt 13, 52). I rzeczy-
wiście przyjdzie taki czas, kiedy jako Prymas Tysiąclecia stanie się 
Ojcem Narodu, wpatrzonym w chrześcijańskie dzieje Polski, uczą-
cym rodaków wierności Krzyżowi i Ewangelii w szybko zmieniają-
cych się warunkach polityczno-społecznych. Jako Boży Przewodnik 
przez trudne lata powojenne będzie ratował dzieci Kościoła – nie 
tylko w Polsce – od deformacji samoświadomości i od wypaczenia  
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chrześcijańskich sumień. Będzie rozmawiał z robotnikami i z nie-
szanującą praw związkowych władzą. Będzie cierpiał za prawdę 
i wierność Bożym przykazaniom.

Owocem naukowej podróży była opublikowana w 1931 r. w Lubli-
nie książka: Główne typy Akcji Katolickiej za granicą. Ksiądz Stefan 
miał teraz o czym pisać. Wyjazd ubogacił jego umysł, ale też i duszę. 
Najpierw był Wiedeń i zapoznanie się z programem wykładów w semi-
nariach duchownych i fakultetach teologicznych. Następnie Mediolan 
i Katolicki Uniwersytet Serca Jezusowego. Potem Turyn, by na własne 
oczy zobaczyć zakłady wychowawcze dla dzieci i młodzieży. W rzym-
skim Angelicum, w Instytucie Nauk Społecznych zainteresował się 
wykładami o. Gilleta. Włoski okres podróży przyniósł fascynację no-
wymi metodami resocjalizacji i rehabilitacji więźniów, zwłaszcza sto-
sowanymi w Mediolanie. We Włocławku ukazała się później książka  
pt. Dzieło kardynała Ferrari. Ideał i prace społeczno-apostolskie52.

Z Włoch ksiądz Wyszyński przybył do Paryża, by w tamtejszym 
Uniwersytecie Katolickim uczestniczyć w interesujących go wykła-
dach. Rozmach opisywanej podróży naukowej może niejednego 
przyprawić o  zawrót głowy. Kolejnymi miejscami pobytu były 
uniwersytety katolickie: belgijski Louvain, holenderski w Nijmve-
gen. Na koniec przebywał w Niemczech: w Kolonii, w Monachium 
i w Düsseldorfie, gdzie z ciekawością przyglądał się różnym typom 
i formom katolickich związków zawodowych, prowadzonym przez 
Akcję Katolicką53.

Obfitujący w spotkania z wybitnymi ludźmi i dziełami wyjazd, nie 
zabił w księdzu Stefanie szacunku dla prostego człowieka. Świadczą 
o tym wspomnienia z pobytu w belgijskiej hucie:



Zauważyłem, że raz po raz ktoś przechodzi od pieca do pieca i przez 
specjalne szklane okienko zagląda, sprawdzając termometry […]. 
Zapytałem: Po co tam ciągle zaglądacie? – Bo trzeba wiedzieć, co 
się w piecu dzieje. […] Oprowadzał mnie jeden stary Polak. Mó-
wię mu: Bracie, żeby tak człowiek ciągle zaglądał do swojej duszy, 
co się tam warzy, […], to by dobrze było, co? – O, proszę księdza – 
powiada – jak by to było dobrze. Jak za dwadzieścia godzin piec 
otworzę i wszystko z niego wyjdzie, to muszę do niego sam wleźć 
w specjalnym azbestowym ubraniu, aby go wyporządzić. Ta robota 
trwa cztery godziny. Potem ode mnie tak czuć, jak z pieca. Więc 
mnie kobieta i dzieci wyganiają z mieszkania. Muszę chodzić nad 
rzekę, aby troszeczkę wywietrzeć. – Powiedziałem mu: Bracie mój, 
w niejednym domu tak czuć, jak z tego pieca. – Odpowiedział: Ano, 
jużci, są takie. I w niejednym człowieku tak jest…54

Maryjo, uproś nam wszystkim, mądrość, jedność i męstwo w rozwią-
zywaniu wszystkich problemów społeczno-ekonomicznych. Zjed-
nocz wszystkich Polaków we wspólnej trosce o przyszłość Ojczyzny. 
Ucz nas odpowiedzialności za dar wolności.
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16. powrót do diecezji – zaangażowanie  
      w dzieła apostolskie

Księdza Stefana Wyszyńskiego nie absorbowały jedynie zagadnie-
nia katolickiej nauki społecznej. Żył też wszystkim, co zmierzało 
do integracji podzielonego przez zaborców kraju i narodu. Cieszył 
się z każdego sukcesu w odbudowie duchowej i gospodarczej siły 
Polski. Należał do tych pokoleń Polaków, które pamiętały zabory, 
obce szkolnictwo, czas I wojny światowej, pamiętały i osobiście prze-
żyły prawdziwy cud odzyskania niepodległości, a niedługo po tym 
ogromnego zagrożenia dla Polski i Europy, jakie nadchodziło ze 
Wschodu. Osobiście przeżywał inwazję bolszewizmu i komunizmu 
na Zachód. Pamiętał, że zapędy te niespodziewanie zatrzymano na 
linii Wisły, nie bez cierpień i ofiar wielu rodaków.

Nie dziwi więc to, że w 10-lecie tamtego wydarzenia, zaraz po powro-
cie do kraju, przyjechał do Poznania, by w dniach od 25 do 29 czerwca 
1930 r. uczestniczyć w  Pierwszym Krajowym Kongresie Eucha-
rystycznym. Wcześniej, w styczniu tego samego roku, uzyskano 
w Poznaniu pozwolenie na budowę pomnika Najświętszego Serca 
Jezusowego, mającego stanowić wotum narodu za dar niepodległości. 
Choć sam pomysł budowy pomnika powstał również w Poznaniu, na 
zorganizowanym w 1920 r. Zjeździe Katolickim, to właśnie dopiero 
teraz przystąpiono do realizacji postanowienia55. Zatem nie mogła 
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być tuzinkową dla księdza Wyszyńskiego i rzeczywiście taką nie 
była, inicjatywa Episkopatu Polski pod przewodnictwem księdza 
prymasa Augusta kard. Hlonda, zmierzająca do skupienia Pola-
ków wokół tajemnicy Ołtarza, wokół Chrystusowego Serca. Biskupi 
polscy traktowali wspomniany kongres bardzo poważnie. Po raz 
pierwszy bowiem po odzyskaniu niepodległości Ojczyzny, właśnie 
w grodzie Przemysława, wspólnie chciano ożywić troskę o odrodze-
nie szacunku do sakramentu Miłości, wskazać prawdziwe źródła 
odnowy ducha. Przez poprzednie dziesięciolecia, w niektórych re-
gionach kraju, zgodnie z panującą wtedy polityką zaborców, dostęp 
do kościołów i Eucharystii był celowo ograniczany. Zaborcy obawiali 
się skupiania Polaków wokół Eucharystii, jej ogromnego wpływu 
na duchową autonomię i siłę człowieka, prowadzącą nierzadko do 
powstańczych zrywów. Lęk przed związkiem Narodu z Eucharystią 
i Kościołem doprowadził później do kasaty zakonów. Jeśli chodzi 
zaś o miejsce kongresu, to Poznań był szczególnym miastem. To 
tutaj wybuchło zwycięskie powstanie wielkopolskie, a samo miasto 
było stolicą ziem, tzw. historycznej kolebki polskiej państwowości. 

Ożywiony nowymi siłami i doświadczeniami wrócił ksiądz Stefan 
do Ojczyzny. Po krótkim pobycie w małej, wiejskiej parafii w Przed-
czu, podjął obowiązki wicekustosza parafii katedralnej we Wło-
cławku. We wrześniu biskup ordynariusz mianował go profesorem 
seminarium duchownego. Zaczął więc prowadzić wykłady z historii 
etyki katolicko-społecznej, socjologii, ekonomii katolicko-społecz-
nej, prawa kanonicznego i zasad funkcjonowania Akcji Katolickiej. 
Równolegle otoczył duszpasterską opieką robotników Włocławka. 
To nie był jednak koniec zaangażowania i aktywności księdza Wy-
szyńskiego. W październiku został dyrektorem Diecezjalnych Dzieł 



Misyjnych, sekretarzem dawnego swego liceum im. Piusa x oraz se-
kretarzem miesięcznika Ateneum Kapłańskiego. Miesiąc później wy-
brano go na prezesa Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego, 
tzw. chur-u. Prowadził spotkania i wykłady o tematyce społecznej 
dla środowiska robotniczego56. Współpracował też z Chrześcijań-
skimi Związkami Zawodowymi. Pod koniec roku 1930 r., razem 
z wszystkimi kapłanami dzielił radość z zatwierdzenia przez zna-
nego sobie papieża Piusa xi, Statutu Akcji Katolickiej. Zredagowany 
przez prymasa Hlonda polski statut zyskał w Kościele, obok statutu 
włoskiego, najwyższą rangę prawną.

Maryjo, uproś wszystkim naszym rodakom gorącą miłość do Chry-
stusa przychodzącego w sakramentach świętych. Ucz nas owocnego 
uczestnictwa w Eucharystii oraz nabożnego przyjmowania Komunii 
Świętej.
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17. pracowite lata 30.

Po powrocie do Włocławka rzucił się ks. dr S. Wyszyński w wir licz-
nych prac. Aż trudno uwierzyć, że kiedyś o mały włos nie byłby 
dopuszczony do święceń kapłańskich. Dawne problemy zdrowotne 
ucichły. Czy mógł być bierny, gdy w całym kraju panował duch troski 
o nadrobienie wszelkich zaległości kulturowo-gospodarczych? Dla 
niego, jako kapłana, niezwykle ważne było rozumne i ewangeliczne 
podejście do oceny wszelkich zmian zachodzących tak w samym 
społeczeństwie, jak i w jego zbiorowej świadomości. Chciał także 
zapobiegać wszelkim zaistniałym zagrożeniom dla chrześcijańskiego 
sumienia. To właśnie tłumaczy jego osobistą mobilizację do pozase-
minaryjnej działalności. Redagując miesięcznik „Ateneum Kapłań-
skie”, w pierwszej kolejności podejmował tematy uwzględniające 
najpilniejsze wyzwania swoich czasów. Wśród opublikowanych ar-
tykułów były takie jak: Myśl katolicka wobec nieładu w gospodarstwie 
międzynarodowym, Główne podstawy przebudowy ustroju społecznego, 
czy też: Społeczeństwo i prasa w wychowaniu młodzieży.

Z wykładami postanowił ksiądz Wyszyński docierać nie tylko 
do środowisk robotniczych, ale także do włocławskiej inteligencji. 
Pierwszy cotygodniowy cykl odczytów nosił tytuł: Cnoty chrześci-
jańskie a potrzeby życia społecznego. Zauważmy, że dobór tematyki 
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wskazuje na próbę wychowania ludzi świadomych swej wiary. To 
oni mieli dalej wpływać na kształtowanie chrześcijańskich postaw 
w życiu publicznym. Nigdy jednak ks. dr S. Wyszyński nie zaprzestał 
pracy nad otwartym w 1932 r. na KUL-u przewodem habilitacyjnym, 
zatytułowanym: Środowisko moralne pracy fabrycznej. Wszystkie 
zebrane do niej materiały, osobiste notatki i książki, w liczbie – około 
1500 tomów, spłonęły jednak podczas pożaru seminarium w listo-
padzie 1939 r.57

Oto wspomnienia z okresu podjęcia się kierownictwa duchowego 
Sodalicji Mariańskiej Ziemian Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej:

Z rolnictwem miałem kontakt nie tylko jako wnuk rolnika, ale do 
samej wojny prowadziłem Sodalicje Mariańskie Ziemian […]. Mia-
łem kilkuset ziemian – ludzi starszych i młodych, którym starałem 
się w ramach wykształcenia religijnego podawać zasady katolickiego 
myślenia społecznego, między innymi w sprawie uwłaszczenia 
chłopów. Kościół był zwolennikiem uwłaszczania i poszerzania 
stanu posiadania, zwłaszcza gdy idzie o gospodarstwa karłowate. 
Odnosiło się to głównie do południowo-wschodniej części naszej 
ojczyzny, do gospodarstw pełnowartościowych. Próbowałem na 
mocy zasad chrześcijańskiej nauki społecznej uczyć, jak właści-
ciele dóbr mają odnosić się do ludności pracującej w folwarkach 
i majątkach ziemskich. Zasady te były przez nich przyjmowane 
z chrześcijańską uległością i owocnością58.

Ksiądz Prymas wspominał także kontakty z przemysłowcami i ro-
botnikami. Mówił m.in.:



Na prośbę Chrześcijańskich Związków Zawodowych zwróciliśmy 
się do pewnego fabrykanta włocławskiego i poprosiliśmy go o zgodę 
na to, abyśmy mogli w wielkiej hali fabrycznej powiesić obraz Naj-
świętszego Serca Jezusowego. Chcieliśmy bowiem wszystkich tam 
pracujących oddać Sercu Bożemu. Właściciel powiedział: Ja jestem 
Żydem, ale możecie to zrobić. Ten ‘Pan’ mi nie przeszkadza. Możecie 
Go tu umieścić. On mi nawet pomoże. – Powiedziałem wówczas: 
Pomoże nie tylko panu, ale i tym, którzy tu pracują. – Zapewne, 
nie po to dokonano intronizacji Serca Jezusowego, aby podnieść 
produkcję i przymuszać ludzi do większej wydajności, ale ludzie 
głębiej związani z Sercem Bożym i przeniknięci Jego miłością na 
pewno pracowali lepiej. Tak myślał człowiek, który nie znał chrze-
ścijaństwa, ale miał zmysł i sens społeczny i znał się na psychologii 
pracy. Wiedział, że Ten, który o sobie mówił: Pójdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy pracujecie – pomoże ludziom pracującym59.

Maryjo, razem ze świętym Józefem przyczyniaj się za ludźmi, którym 
brak środków do życia z powodu braku pracy, za rodaków na emi-
gracji, a nam upraszaj wrażliwość serc na potrzeby biednych.
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18. co pierwsze – komunizm czy wojna?

Czy ksiądz S. Wyszyński przypuszczał, że Opatrzność Boża powoli 
przygotowuje go do przyszłej roli negocjatora między rządem ko-
munistycznym i niezależnymi związkami zawodowymi? Czy zda-
wał sobie sprawę, że przedwojenne doświadczenie w zakresie prac 
w środowisku robotniczym i związkowym będzie aż tak przydatne? 
Po latach ten przedwojenny czas wspominał Ksiądz Kardynał:

Jako młody kapłan byłem już wprowadzony we Włocławku w prace 
Chrześcijańskich Związków Zawodowych i prowadziłem ją po wy-
buchu ii wojny światowej. […] Okręg, na terenie którego działały 
Chrześcijańskie Związki Zawodowe, obejmował Kutno, Włocła-
wek, całe Kujawy, Toruń i Bydgoszcz. Ja zajmowałem się głównie 
oświatą robotniczą. […] Chrześcijańskie Związki Zawodowe dążyły 
do połączenia się ze Zjednoczeniem Zawodowym Polskim, które 
pracowało na Śląsku i było najliczniejszym i najzasobniejszym ze-
społem robotniczym. W czerwcu 1939 roku w Częstochowie […] 
doprowadziły do zjednoczenia. Podpisanie aktu zjednoczenia miało 
miejsce w mieszkaniu biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny. 
Byłem jednym z uczestników wielotygodniowych narad nad tym 
problemem. […] Nazbierałem dużo doświadczenia. Jakkolwiek nie 
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prowadziłem strajków, żywo się nimi interesowałem. […] Zapewne, 
trzeba walczyć o swoje prawa, o słuszną zapłatę – jest przecież 
teoria w katolickiej nauce społecznej, teoria tak zwanej zapłaty 
rodzinnej. Ale trzeba pamiętać, że pracuje człowiek – czy na dnie 
kopalni, czy w stoczni, w hucie czy gdziekolwiek; pracuje człowiek, 
Boży człowiek o wysokiej godności – pierwsza wartość podstawowa 
w Narodzie i w państwie60.

We Włocławku, w ramach Uniwersytetu Robotniczego stworzył  
ks. S. Wyszyński sekcję młodych robotników. Oto jakie spostrzeżenia 
poczynił później:

Było w niej jakieś trzydzieści osób, z dziesięć dziewcząt, reszta 
chłopcy w wieku 20–22 lat. Powiedziałem im wtedy: Słuchacie 
różnych odczytów oderwanych tematycznie, spróbujmy stworzyć 
całość. Zacząłem im wykładać w pewnej oprawie historycznej en-
cyklikę Rerum novarum. Były to lata 1933–35. Zdawałoby się, że ta 
młodzież, przychodząca prosto z warsztatów od ciężkiej pracy, nie 
była do tego odpowiednio przygotowana, ale gdy im zlecałem: Ty 
opracujesz ten rozdział, ty przeczytasz tamten, tak jak to rozumiesz, 
przedstawisz nam – zainteresowanie zaczęło się budzić. Młodzież, 
nie mająca pełnego wykształcenia podstawowego, zaczęła żywo 
interesować się zagadnieniami społecznymi61.

Przy takiej aktywności nie dziwi, że coraz bardziej dostrzegano 
w Polsce pełne zapału zaangażowanie i wkład ks. S. Wyszyńskiego 
w  pracę nad ewangelizacją środowisk młodzieży i  robotników. 
Daje się także bliżej poznać prymasowi Hlondowi, wizytującemu  



włocławskie seminarium. Za wycieńczającą pracę przychodzi jednak 
zapłacić uszczerbkiem na zdrowiu i trzeba było odpocząć. W celu 
zregenerowania organizmu, udał się w czasie wakacyjnym 1935 roku 
na kurację do Białki Tatrzańskiej. Po powrocie nie zaprzestał jed-
nak swojej wcześniejszej działalności. W kolejnych latach zapisuje 
się jako prelegent i autor licznych wykładów podczas tzw. Tygodni 
Społecznych Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”, 
a także podczas tzw. Studium Katolickiego. Zasadniczym przesła-
niem ks. S. Wyszyńskiego jest apel o solidaryzm chrześcijański oraz 
o katolicki program obrony przed komunizmem. W 1937 roku po 
raz kolejny spotykał się z prymasem Hlondem, przedstawiając mu 
znaczenie pracy kulturalno-oświatowej i wykładów dla rozwoju 
moralno-duchowego robotników. Nie dziwi więc późniejszy fakt 
powołania księdza S. Wyszyńskiego na członka Rady Społecznej 
przy Prymasie Polski62.

Maryjo, Tobie zawierzamy dzisiaj całe dobre dziedzictwo społecz-
nego ruchu „Solidarność”. Niech wszelkie dobro, jakie ten wielki 
ruch wniósł w najnowsze dzieje Polski – nie zaginie, ale się bardziej 
uwyraźni i rozkrzewi.
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19. rok 1939

Ksiądz S. Wyszyński żywo angażował się w sprawy Kościoła. W czerwcu 
1937 r. uczestniczył w Poznaniu w Międzynarodowym Kongresie Chry-
stusa Króla. Dzieło to było odpowiedzią na wprowadzenie 12 lat wcze-
śniej uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. Nową uroczystość 
zatwierdził papież Pius XI encykliką Quas Primas w dniu 11 grudnia 
1925 r. Świadomy nowych ideologii i napięć w ówczesnej Europie, 
nakazał papież tego dnia odmówienie we wszystkich kościołach na 
świecie Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Aktu poświę-
cenia rodzaju ludzkiego. Z tego też powodu, pojawiła się później m.in. 
w Chrześcijańskich Związkach Zawodowych praktyka zawieszania 
w halach fabrycznych i domach obrazów Serca Pana Jezusa.

Nadszedł rok 1939. Najpierw w lutym zmarł dobrze znany Po-
lakom Ojciec Święty Pius XI. Jego następcą został papież Pius XII. 
W kraju silnie odczuwano zagrożenie nową wojną. W sierpniu wło-
cławscy seminarzyści i ich profesorowie uczestniczyli w konsekracji 
biskupiej ks. Michała Kozala. Ten nowy biskup pomocniczy miał 
odegrać opatrznościową rolę w życiu księdza Stefana. Nie trzeba 
było na to długo czekać. Przeczuwany wybuch II wojny światowej 
zaskoczył jednak wszystkich. Oto jak we wspomnieniach kardynała 
S. Wyszyńskiego zostały zapisane pierwsze tygodnie walk:
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We wrześniu 1939 roku, gdzieś w pobliżu Dęblina, spowiadałem 
w okopie żołnierza. Podczas, gdy ten płakał, mówiąc: Co z nami 
zrobili? – w pewnej odległości od nas rolnik siał. Potem, gdy skoń-
czyłem swoją powinność kapłańską, podszedłem do niego i pytam: 
Panie, samoloty pikują, wszyscy uciekają, a pan sieje? – Proszę księ-
dza, gdybym zostawił to ziarno w spichlerzu, spaliłoby się od bomby, 
a gdy wrzucę je w ziemię, zawsze ktoś będzie jadł z niego chleb63.

Przywołana historia nie tylko oddaje dramaturgię polskiego wrze-
śnia, ale ukazuje różnorodność charakterów i życiowych powołań 
poszczególnych ludzi. Rolnik wiedział, że nie może marnować czasu 
i ziarna. Gdy załamany, pokonany żołnierz płakał, prosty człowiek 
myślał o ludziach i o przyszłości. Niezasiane ziarno albo spłonę-
łoby w wojennej zawierusze, albo najeźdźcy zabraliby je na swoje 
potrzeby. Poza tym, niezależnie od czasu wojny, żyła w nim miłość 
do ziemi. Ksiądz Stefan dopatrzył się w tym wydarzeniu analogii 
z ewangelicznym siewcą. Nic więc dziwnego, że w późniejszej pry-
masowskiej posłudze i spotkaniach z kapłanami odnosił się do tej 
głęboko zapamiętanej, jakże wymownej sceny:

To jest obraz i naszej pracy kapłańskiej. I my wysiewamy, nie pytając, 
kiedy to ziarno wzejdzie, kiedy będzie pełnia czasu dla niejednej duszy, 
która z tego zasiewu czerpie. To jest nasze szlachetne zadanie i posłan-
nictwo wymagające wielkiej bezinteresowności, która nie oczekuje 
owocu dla siebie, tylko dla dobra ludzi, dla chwały Trójcy Świętej. Do 
nas należy wypełnić powinność Kościoła na dziś i na nieznaną nam 
przyszłość. Może nikt z nas nie będzie oglądał tego chleba, którego 
zaczyn dziś przygotowujemy, wkładając go w ewangeliczne trzy miary 



mąki. Do nas należy zachować przedziwny spokój i dojrzałość czekania 
w wierze, bo Bóg da wzrost. A kiedy? … To Jego sprawa…64

W pierwszych dniach wojny ksiądz Wyszyński na polecenie biskupa 
ordynariusza wyjechał do Lublina, gdzie ordynariuszem był bp Fulman 
pochodzący z Włocławka, wraz z kilkoma alumnami z ostatniego 
roku, w nadziei, że tam będą mogli dokończyć studia seminaryjne 
i przyjąć święcenia kapłańskie. Działania wojenne sprawiły, że dotarli 
aż do Łucka. Wszędzie wojna. 17 września uderzyła na Polskę Armia 
Czerwona. Trzeba było wracać do Włocławka, aby pomimo wojny 
organizować pracę seminarium. Z upoważnienia rektora, ks. Fran-
ciszka Korszyńskiego, ks. S. Wyszyński prowadził wstępne rozmowy 
z Niemcami. Bezskutecznie. Gestapo rozpoczęło likwidację polskiej 
inteligencji i duchowieństwa. Jako znanego redaktora prasy katolickiej 
i społecznika umieszczono go szybko na liście osób poszukiwanych.

Kiedy świadomy wszystkiego ksiądz rektor nakazał mu natych-
miast opuścić Włocławek, ksiądz S. Wyszyński nie podporządkował 
się jego decyzji. Chciał z innymi dzielić prześladowania. Dopiero na 
rozkaz późniejszego błogosławionego męczennika, biskupa Michała 
Kozala, wyjechał do Wrociszewa65.

Maryjo, dzisiaj oddajemy Tobie losy wszystkich chrześcijan prześla-
dowanych za wiarę, wszystkich zniesławianych, wyśmiewanych oraz 
odrzucanych za przyznawanie się do Chrystusa i Jego Ewangelii życia.
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20. okupacja. lata 1939–1943

Ksiądz dr Stefan Wyszyński podporządkował się nakazowi wyjazdu 
z Włocławka, jaki wydał ks. bp Michał Kozal. Przeżywał jednak 
dylematy moralne. On jeden z profesorskiego grona miał ratować 
życie, gdy wszyscy inni pozostają na Bożej placówce. Zaraz po jego 
wyjeździe Gestapo splądrowało opustoszałe mieszkanie. Został oca-
lony w ostatniej chwili. Znowu Opatrzność Boża ukazała swoją logikę 
działania: „Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad 
waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi” (Iz 55, 9). 
Przyjechał do Wrociszewa. Ukrywał się u rodziny od listopada 1939 r. 
do lipca 1940. Przed wyznaczonym terminem ewentualnego powrotu 
przyjechał do niego kleryk z wiadomością, że aresztowano 44 osoby, 
w tym biskupa Kozala, wszystkich wykładowców i kleryków. Ksiądz 
Stefan wysłał jednak swoją siostrę do Włocławka. Prawda okazała 
się bezlitosna. Ponadto całą jego bibliotekę i nagromadzone do ha-
bilitacji materiały zniszczono. Mimo to nadal w ukryciu przygoto-
wywał serię kazań opartych na encyklikach społecznych 66. Nękany 
zagrożeniem od czasu do czasu ukrywał się u swej siostry Janiny, 
albo u znajomych księży. W lipcu 1940 r. przybyła do niego z listem 
od ks. W. Korniłowicza, siostra Joanna Lossow z Lasek. Dawny oj-
ciec duchowny prosił go o opiekę nad grupą sióstr i niewidomych,  



90 

przesiedlonych do Kozłówki pod Lubartowem. Pojechał. Nowe 
miejsce było specyficzne. Jedną część wielkiego pałacu Zamoy-
skich zajmował Wehrmacht. W drugiej były rodziny inteligenc-
kie pozbawione własnego dobytku. W oficynie zaś siostry z niewido-
mymi. Mimo zagrożeń, ksiądz S. Wyszyński z kenkartą na nazwisko  

„ks. Okoński” prowadził wreszcie swoje ukochane wykłady z zakresu 
nauki społecznej, organizował rekolekcje dla inteligencji i robot-
ników67. Jego zdrowie wymagało ciągłej troski. Od 2 września do  
22 października 1941 r. przebywał na kuracji w Zakopanem. Za-
mieszkał u sióstr urszulanek. Ks. S. Wyszyński został aresztowany 
w czasie lustracji mieszkańców domu sióstr68. Cudem uniknął roz-
poznania. Zwolniony został z zakopiańskiej siedziby Gestapo. Nic 
więc dziwnego, że następnego dnia wyjechał do sióstr zakonnych 
do Żułowa, pod Stary Zamość. Przebywał tam do czerwca 1942 r., 
opiekując się siostrami i niewidomymi. Uczył potajemnie młodzież 
i posługiwał okolicznej ludności69. Z tego okresu pozostało wspo-
mnienie, które rzuca światło na jego późniejszą, zdecydowaną walkę 
o życie każdego dziecka:

W czasie wojny znalazłem się przypadkiem we wsi, gdzie panował 
tyfus. Pojechałem tam z pasterską posługą. Znalazłem się w izbie, 
gdzie rodziła kobieta. Leżała bez prześcieradła, na zmielonej słomie, 
za poduszkę miała kapocinę. Nie było przy niej nikogo, tylko ja. 
Co za straszne przeżycie. Nie mogłem jej pomóc, bo nie umiałem. 
Zdołałem tylko zorganizować pomoc. Długo jeszcze potem nie 
opuszczała mnie myśl, jak ogromny procent Polaków przychodzi 
na świat w takiej, stokroć gorszej niż betlejemska, atmosferze. Za-
pamiętałem to sobie dobrze i nigdy nie zapomnę70.



Czy mieszkańcy Lubelszczyzny spodziewali się, że to ich przyszły 
biskup? W czerwcu 1942 r. ks. S. Wyszyński wyjechał do Lasek. Tam 
został kapelanem. Miał pseudonim „Siostra Cecylia”. Zastąpił w ten 
sposób poszukiwanego przez Gestapo księdza Zieję. Niedługo potem 
związał się przez tajne komplety z młodą warszawską inteligencją. 
Stale pojawiał się odtąd u sióstr zmartwychwstanek na Chłodnej, 
w „Kółku Pawłowym” na Kredytowej. U Pań Kuźniczanek na placu 
Mirowskim i u sióstr urszulanek na Wiślanej miał regularne dni 
skupienia i rekolekcje. Stawał się znany i ceniony wśród ludzi miesz-
kających w Warszawie. Znali go ziemianie, wychowawcy, prawnicy71. 
Nie pominął ksiądz Stefan ukochanej młodzieży akademickiej i lice-
alistów. Sam przecież uczył się w stolicy ogarniętej i wojną światową. 
Jakże różne były te dwie okupacje. W swojej kapłańskiej gorliwości 
nie zapominał o ludziach biednych. 

Maryjo, upraszaj nam męstwo obrony każdego ludzkiego życia, umoc-
nij matki i ojców w przyjmowaniu poczętych dzieci.
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21. powstanie warszawskie

Nikt nie ma większej miłości od tej, 
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich 

(J 15, 13)

1 listopada 1942 roku przyszła do Lasek na spotkanie z księdzem 
Stefanem grupa dziewcząt z Warszawy, które chciały poświęcić swoje 
życie pracy apostolskiej wśród kobiet, tworząc „Miasto Dziewcząt”. 
W lipcu 1943 roku ksiądz S. Wyszyński wygłosił do nich rekolekcje 
i przyjął nad nimi kierownictwo duchowe. Z tej grupy z czasem po-
wstał jeden z pierwszych w Polsce instytutów świeckich – obecnie In-
stytut Prymasa Wyszyńskiego. W marcu 1944 r., ks. dr S. Wyszyński 
w stopniu porucznika, pod pseudonimem Radwan III, objął funkcję 
kapelana AK w rejonie Kampinosu. W lipcu 1944 r. razem z matką 
Elżbietą Czacką, założycielką Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża, zorganizował szpital powstańczy w Laskach72.

Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, spadła na niego wielka 
odpowiedzialność duszpasterska, moralna i patriotyczna. Tak wspo-
minał po latach dylematy młodych ludzi:

Część młodzieży znajdującej się w Laskach, która otrzymała przy-
dział wojskowy, odmaszerowała bez wahania, ale większość, jako 
siła pomocnicza nie otrzymała wezwań imiennych. 
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To oni zwrócili się do ks. S. Wyszyńskiego z prośbą o radę, co mają 
uczynić. Ksiądz profesor nie odpowiedział im od razu, poprosił o czas 
do namysłu. Na drugi dzień powiedział krótko: Ja bym na waszym 
miejscu poszedł, tam giną ludzie. Do dziewcząt zwrócił się: Wy nie 
strzelajcie, jesteście po to, by nieść życie. Tam najbardziej potrzebna 
będzie modlitwa. Długo patrzył na grupę niknącą w perspektywie 
szerokiej alei. Stał i robił nad nimi znak krzyża. Gdy odwrócili się, 
jeszcze stał i błogosławił. Gdy zniknęli za zakrętem wszedł do kaplicy 
i długo leżał krzyżem73. 

Wydarzenia z tamtego czasu na zawsze zapisały się w pamięci 
Prymasa Tysiąclecia. Mówią o tym także inne wspomnienia:

Wśród pracy mojej w Laskach wśród dziatwy ociemniałej, podtrzy-
mywałem na duchu strwożonych sytuacją przyfrontowego życia 
głównie modlitwą do Matki Bożej. Rzecz znamienna – chociaż 
Zakład przechodził przez bardzo ciężkie chwile obstrzału artyle-
ryjskiego, pacyfikacji Kampinosu itp., nigdy nie byliśmy zmuszeni 
do odłożenia wieczornego różańca74.

Lata pracy wśród ociemniałych, a zwłaszcza długie miesiące pracy 
w szpitalu powstańczym bardzo wiele mnie nauczyły. To więcej 
niż uniwersytet, bo to głębokie zrozumienie bliźniego, czego się 
na ogół z książek nie nauczy. Szacunku dla człowieka nabywa się 
nie wtedy, gdy widzi się go w pozycji bohaterskiej, ale gdy widzi 
się człowieka w udręce75.

W okresie walk powstańczych na pobrzeżu Kampinosu zetknąłem 
się z zespołem dziewcząt, które pełniły służbę łączniczą. Spowiadałem 



je, służyłem, niekiedy ostrzegałem, radziłem… Jedno wiedziałem: 
zdolne są do każdej ofiary, przekonane, że pełnią świętą powinność. 
Od tych dziewcząt można się było wiele nauczyć. One nie tylko 
walczyły, one swoją postawą uczyły. Padały, niewątpliwie. Grzebali-
śmy je w polskiej ziemi. Też prawda. Ale były jak ziarno pszeniczne, 
które pada w ziemię, aby obumarłszy, przynieść owoc stokrotny. 
Takim ludziom jak one potrzeba wielkich ideałów i wzorów. Gdy 
szły na ryzykowne zadanie, prosiły o jedno: o medaliczek Matki 
Bożej. Uważały, że to jest ich największa siła76.

W Laskach wiele się wtedy działo. Znad płonącej Warszawy nad-
ciągały chmury dymu:

[…] mówiłem, to nasze biblioteki, nasze archiwa płoną […]. Dymy 
przykryły niebiosa, słońca nie widać […]. Nie mogliśmy oderwać 
oczu od chmur spalonych papierów, które wichry niosły z War-
szawy; nie mogliśmy zapomnieć o naszym bólu77.

Z tego okresu siostry franciszkanki zapamiętały następujące 
wydarzenie. Kiedyś, już pod koniec powstania, ksiądz Stefan sto-
jąc na skraju lasu, zobaczył stertę spalonych, przyniesionych przez 
wiatr papierów. Znalazł wśród nich nadpaloną kartkę z napisem: 
Będziesz miłował… Niosąc na dłoni do kaplicy, pokazał siostrom 
i skomentował:

Nic droższego nie mogła nam przynieść ginąca Stolica. To naj-
świętszy apel walczącej Warszawy do nas i do całego świata. Apel 
i testament… Będziesz miłował 78.



Jak wielką wiarę trzeba mieć, aby w tak nieludzkich warunkach, 
w ten sposób skomentować ten znak. Jak bardzo Bóg przypominał 
kapłanowi o swojej prawdzie!

Maryjo, Gwiazdo Morza, uproś młodzieży dar głębokiej wiary i mi-
łości do Twego Syna. Wymadlaj, Matko, młodym Polakom mądrość 
i wspólną odpowiedzialność za losy Ojczyzny budowanej na funda-
mentach Ewangelii.
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22. świadek wiary i świętości młodych ludzi

Czy ktoś, kto był przy umierających, heroicznych młodych ludziach, 
widząc ich wiarę, mógł po wojnie mówić, że ta ich śmierć była nie-
potrzebna, że chrześcijańska Polska jest już przeżytkiem? Kiedy 
uważnie wczytamy się we wspomnienia Księdza Prymasa, znowu 
dostrzegamy Bożą dłoń, stawiającą go u boku cichych bohaterów: 

[…] młodziutki Janek, związany był z formacją wileńską, która 
przekradła się z Wileńszczyzny przez całą północną Polskę, zajętą 
przez Niemców, i ukrywała się w Puszczy Kampinoskiej […]. Tam 
przetrwała, aż do wybuchu powstania warszawskiego […]. Otóż 
ten szesnastoletni chłopaczek służył ze swoim starszym bratem 
w armii powstańczej w formacji kawalerii wileńskiej. Padł zaraz 
w pierwszych dniach. Przeniesiono go do szpitala […]. Tam się 
z nim spotkałem, spowiadałem go i przygotowywałem na śmierć. 
Był bardzo poszarpany od kul, bo gdy został ranny, przez trzy dni 
leżał na deszczu i chłodzie pod kulami. Nikt nie mógł się do niego 
dostać, aby go stamtąd zabrać. Więc gdy wreszcie został przenie-
siony do szpitala wojennego, był już prawie bez sił […]. Po operacji 
czuł się bardzo źle, dostał gorączki, tracił przytomność. […] Leżał 
na niewielkiej sali, razem z sześciu innymi rannymi żołnierzami, 
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i śpiewał pieśni do Matki Bożej. Pytaliśmy żołnierzy, czy im to nie 
przeszkadza – Nie, my się cieszymy, niech śpiewa. – Pod koniec, 
przed samą śmiercią, już mylił słowa i melodię, bo był na pół przy-
tomny, a jednak ciągle śpiewał. Z tym śpiewem umarł. Pochowano 
go na cmentarzu w Izabelinie, na górce, w piasku, bez trumny, bo już 
trumien nie było. Ale za to dostał na swoją mogiłę piękne kwiaty. 
Do dziś dnia spoczywa tam, pod Warszawą. To był jeden żołnierz, 
który miał 16 lat. 

Drugi miał lat 19. Nazywał się Jurek. Był jedynakiem. Padł pod 
lotniskiem niemieckim na Żoliborzu. Miał operację, tzw. resekcję 
jelit, […] trzeba mu było wyciąć kilkadziesiąt centymetrów kiszek 
[…]. Nie udało się […]. Wszyscy wiedzieliśmy, że ten młody, piękny 
chłopak umrze. Obawialiśmy się […] o jego matkę, wdowę, która 
straciła męża we wrześniu 1939 roku, […] w tym samym miejscu 
w Puszczy Kampinoskiej. Teraz ginął jej syn, ale jej przy tym nie 
było. Jurek był bardzo grymaśny, bo był jedynakiem […]. Nikt 
nie mógł sobie z nim dać rady […]. W końcu siostry przyszły do 
mnie i mówią, że nie mogą sobie poradzić z Jurkiem: Niech ksiądz 
pójdzie do niego. Przyszedłem i mówię: Jurek, byłeś taki odważny, 
walczyłeś na froncie i nie bałeś się kul, a tutaj jesteś taki grymaśny, 
że nikt z Tobą wytrzymać nie może. To chyba wstyd. – A, bo proszę 
księdza, mnie się sprzykrzyło leżeć, ja chciałbym iść na front. – Jurek, 
pójdziesz na front do Matki Bożej. To była połowa sierpnia. Ja, proszę 
księdza nie myślałem o tym. – To pomyśl o tym. – Mogłem mu to 
powiedzieć. Mówiłem przecież z żołnierzem, który nie powinien 
bać się śmierci. Mogłem mu więc powiedzieć, bo kapłan katolicki 
ma obowiązek mówić prawdę, zwłaszcza żołnierzowi. Zastanowił się, 
uspokoił. Po jakimś czasie zapomniałem troszkę o nim, bo rannych 



było dużo i trzeba było biegać od jednego chorego do drugiego. 
Któregoś dnia siostra mówi: Proszę księdza, Jurek jest znowu nie-
znośny. – Dobrze, przyjdę do niego. Przychodzę: Jurek, znowu je-
steś nieznośny. – Proszę księdza, bo ksiądz powiedział, że ja będę 
u Matki Bożej. A za dwa dni święto Matki Bożej (8 września), ja 
nie zdążę. – Dlaczego nie zdążysz? – Niech ksiądz zobaczy, jeszcze 
jestem taki silny. – Złapał mnie za rękę i zaczął ściskać. Wyczułem, 
że w tej ręce siły już nie ma. Jemu się tylko zdawało, że jest taki 
silny, ale to był człowiek umierający. Mówię mu: Jurek, nie bój 
się, zdążysz. – Zdążę, proszę księdza? To już będę dobry i grzeczny. 

– Uspokoił się i rzeczywiście w wigilię Narodzenia Matki Bożej,  
7 września, spokojnie, cicho umarł. On się nie bał śmierci, tylko 
tego, że nie zdąży do Matki Bożej79.

Maryjo, nie pozwól nam zapominać ogromu ofiar i cierpień składa-
nych za naszą wolność.
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23. wojna się skończyła, ale kłopoty nie

Wojna dla chrześcijanina, a tym bardziej dla kapłana, jest wielką 
próbą rozumienia ewangelicznego przykazania miłości. Może wła-
śnie dlatego ksiądz Stefan znalazł kiedyś w lesie, niesioną wiatrem 
relikwię z płonącej Warszawy – niedopaloną kartkę z cytatem: Bę-
dziesz miłował… Czy z samego faktu bycia kapłanem wynika większa 
łatwość pokonania pokusy niechęci lub nienawiści do wroga?

W swoich wyprawach kapłańskich spotykał wielu żołnierzy: nie-
mieckich, węgierskich i ukraińskich, których przygotowywał na 
śmierć. W szpitaliku w Laskach opiekowano się także rannymi 
jeńcami. Katolicy w niemieckich mundurach prosili o ostatnią po-
ciechę tego Polaka, do którego i oni, jako wierzący, mieli prawo80.

Przypomnijmy, że 21 lat później Kard. Stefan Wyszyński, jako 
przewodniczący delegacji Episkopatu Polski pod koniec Soboru 
Watykańskiego II, dążył do wdrożenia w życie programu pojednania. 
Przed uroczystością Tysiąclecia Chrztu Polski biskupi polscy wysto-
sowali 56 listów do episkopatów całego świata, wśród nich także do 
biskupów niemieckich. W Orędziu – w końcowej części – znalazły 
się m.in. następujące słowa:
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W tym jak najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu 
wyciągamy do Was, siedzących tu, na ławach kończącego się Soboru, 
nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie.

List został podpisany 18 listopada 1965 r. przez trzydziestu sześciu 
polskich biskupów. Odpowiedzią na ten pełen heroizmu i samoza-
parcia gest, była odpowiedź, którą 5 grudnia 1965 r. biskupi niemieccy 
udzielili, pisząc m.in.: „Ze wzruszeniem i z radością odebraliśmy 
Wasze orędzie”. Dobrym owocem takiej postawy była żywa współ-
praca papieża Jana Pawła II z jego późniejszym następcą, a kiedyś 
prefektem Kongregacji do Spraw Doktryny Wiary – ks. kard. Józefem 
Ratzingerem. Leczenie ran i rozwój miłości jest jednak procesem. 
Właśnie wtedy na podwarszawskiej, leśnej drodze był ks. S. Wy-
szyński wychowywany do pogłębionej perspektywy ducha, którego 
wyrazem był wspomniany akt wyciągnięcia dłoni do współpracy.

Sytuacja Polski po wojnie była żałosna. Okropne ofiary w ludziach, 
a zwłaszcza w środowisku inteligencji, dawnych kadr duchowych, na-
ukowych i technicznych. Wszystkie główne próby podjęcia w okresie 
międzywojennym trudu odbudowy kraju i zerwanych wcześniej 
więzi społecznych, wyrównania różnic między regionami, zostały 
unicestwione przez hitlerowców. Teraz z kolei w miejsce faszystow-
skiego okupanta wchodziła nowa struktura władzy, obierająca za pro-
gram odcięcie się od wszystkiego, co tradycyjnie polskie i chrześci-
jańskie. Już 18 września 1945 r., niemal dokładnie w 6. rocznicę agresji 
Związku Radzieckiego na Polskę, zerwano konkordat z Watykanem. 
Wypracowane w czasie wojny przez Polaków struktury Podziemnego 
Państwa Polskiego i inne organizacje narodowowyzwoleńcze, odwo-
łujące się do ciągłości prawowitej władzy niezależnej od Związku 



Radzieckiego, spotykały się z konsekwentną i bezwzględną represją 
i unicestwianiem. Wystarczy choćby przywołać wymowny kazus 
rotmistrza Pileckiego. Nowy porządek rzeczy, zwany ustrojem so-
cjalistycznym, wkradał się do Polski wielopostaciowo, korzystając 
z górnolotnych haseł, ubierających się w piórka szlachetnych idei 
humanistycznych oraz troski o dobro wspólne obywateli. Nowy 
okupant bazował na skądinąd naturalnym i żywo obecnym w spo-
łeczeństwie pragnieniu normalizacji życia. W tych nadchodzących, 
niełatwych czasach, miał ksiądz Stefan Wyszyński spełnić wyjątkową 
rolę – proroka i pasterza. Zanim to się stało, wracał po wojnie do 
swojej diecezji, do Włocławka. Był kapłanem tamtejszej diecezji. 
Wracał do społeczności zranionej, cierpiącej z powodu rozbicia 
rodzin, śmierci bliskich, utraty dobytku, nierzadko kalekich i cho-
rych, dotkniętych przerażającą biedą. U wielu, w wyniku przeżytych 
cierpień, pojawiały się nowe problemy duchowe, poddające w wąt-
pliwość istnienie Boga, wiarę w Jego dobroć i miłosierdzie. Jako 
zaangażowany w problemy społeczne, wrażliwy na biedę ludzką 
kapłan, nie mógł nie przeżywać z rodakami dramaturgii tego okresu.

Maryjo, upraszaj nam łaskę prawych sumień, pełnych światła Bożego, 
wolnych od zakłamania i niewierności względem Boga. Nie dozwól 
nam uciekać przed Bogiem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.
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24. kościół zbudowany jest z ludzi

Po powrocie do Włocławka w marcu 1945 roku ks. dr S. Wyszyński 
zajął się organizacją seminarium duchownego. Przecież Kościół żyje 
m.in. wtedy, gdy istnieje stały dopływ młodych, dobrze uformowa-
nych kapłanów. Z kolei nadchodzące czasy stawiały przed celowo 
niszczonym polskim duchowieństwem niełatwe zadania. Budynek 
seminaryjny Niemcy zamienili na szpital. Konieczne było odkażenie 
i remont. Na szczęście ks. dziekan Tywonek odstąpił dla seminarium 
plebanię w Lubrańcu. Tak zapamiętał ten czas Ksiądz Prymas:

Rektor Franciszek Korszyński – późniejszy biskup – i profesoro-
wie, którzy ocaleli z obozów, nie mogli jeszcze wrócić do Polski. 
Musieli długo czekać, nie mieli sił i… zezwolenia. […] Lubraniec 
w moich wspomnieniach jest obrazem stosunku diecezjan, katoli-
ków świeckich, do uczelni duchownej. To, co tam przeżyliśmy […], 
było cudem wiary, ofiarności i gotowości służenia diecezji i uczelni 
przez jedną parafię. […] Seminarium, […] miało wrócić jesienią 
1945 roku na swoje właściwe miejsce. Lubraniec był dla mnie szkołą. 
[…] Byłem jednocześnie proboszczem dwóch okolicznych parafii. 
W niedzielę byliśmy proboszczami, w tygodniu – wikariuszami, 
wykładowcami, profesorami i redaktorami. […] Moim zadaniem 
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było dojeżdżanie z Lubrańca do Włocławka i z powrotem. Ksiądz 
Tywonek kupił mi konika i dwukółkę81. 

W tym czasie były ogromne trudności organizacyjne. Niekiedy 
brakowało chleba dla kleryków. Jednak ofiarność mieszkańców Lu-
brańca była ogromna. Po latach ze wzruszeniem Ksiądz Prymas 
wspominał tę pomoc: 

W pewnym momencie przychodzi do mnie mała dziewczynka, taka 
zapałeczka w perkalikowej sukience, i dźwiga pod pachą olbrzymi 
bochen: Mamusia przysyła chleb. Mówię: Podziękuj mamusi i po-
wiedz, że mamy już 70 bochenków. To wystarczy. – Dziewczynka 
zaczęła płakać. Czego płaczesz? – A, bo ksiądz od bogatych to wziął, 
a że my są biedni, to od nas ksiądz nie chce wziąć chleba. Wprowa-
dziłem ją do spiżarni, pokazałem. A ona swój wielki bochen po-
śpiesznie rzuciła na stół i uciekła. Byłem tym przejęty i wzruszony. 
Żal mi było każdej łzy tego dziecka. Ale jednocześnie człowiek 
ujrzał polską duszę, duszę dzieci Kościoła Chrystusowego. To było 
wzruszające. Pozostało mi do dziś jako wspomnienie trudnych, 
ciężkich chwil82.

Żeby lepiej zrozumieć szczere wzruszenie późniejszego Prymasa 
Tysiąclecia, trzeba przywołać inne wspomnienie, nieco wcześniejsze: 

Pamiętam do dziś wrażenie, gdy w czasie okupacji niemieckiej przy-
wieziono z dalekiej Zamojszczyzny do Warszawy kilka wagonów 
dzieci. Rzuciła się Warszawa na ratunek dzieciom, które zostały 
wyrwane przez Niemców wywiezionym rodzinom. Rozebrano je 



w kilka minut. Na Dworcu Gdańskim, rozwalonym od bomb, War-
szawa ratowała dzieci… To była polska racja stanu; ratować dzieci… 
Warszawskie rodziny same żyły w zburzonych domach, bez szyb, 
bez okien, bez węgla, a jednak uznały, że najważniejszą rzeczą jest 
ratować dzieci polskie, chociażby za cenę osobistej niedoli, męki 
i ograniczeń, głodu i zimna; zrozumiały, że to jest ważniejsze niż 
osobista wygoda. To było czynione po polsku, w duchu kultury 
chrześcijańskiej. I jesteśmy z tego dumni83.

Czy może zatem dziwić, że wtedy, gdy komuniści narzucili Pol-
sce podpisaną 27 kwietnia 1956 r. Ustawę aborcyjną84, uwięziony 
w Komańczy Prymas, z wielkim bólem serca pisał 16 maja 1956 r. 
tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przywołując Maryję na pomoc, 
prosił, by Naród uszanował godność ludzkiego życia od samego 
jego poczęcia:

Święta Boża Rodzicielko i Matko dobrej rady! Przyrzekamy Ci 
z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy sta-
niemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie 
każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi 
walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi 
jesteśmy raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać bezbronnym.

Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego 
życia i za najcenniejszy skarb Narodu85.

Maryjo spraw, abyśmy byli wierni temu przyrzeczeniu i uproś Naro-
dowi naszemu przebaczenie za śmierć milionów niewinnych istnień. 
Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
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25. ciemne chmury nad kościołem

8 lipca 1945 r. wrócił do kraju prymas kard. August Hlond, mający 
nadzwyczajne pełnomocnictwa od papieża Piusa XII do kierowania 
Kościołem w Polsce. Z początkiem sierpnia spotkał się z kard. Ada-
mem Sapiehą. Zadecydowano wtedy o zmianach w zarządzaniu diece-
zjami Ziem Zachodnich. Powołano pięć administracji apostolskich86.

Ksiądz dr S. Wyszyński wytrwale służył diecezji włocławskiej. Na 
sercu leżała mu teraz troska o formację alumnów i o przeżywające 
liczne kłopoty rodziny. Prowadził też bogatą działalność redakcyjną 
i publicystyczną. Był inicjatorem powołania do życia „Ładu Bożego” 
i należał do ścisłego grona redakcyjnego nowego pisma. Czynił też 
starania o reaktywowanie „Ateneum Kapłańskiego”, które zaczęło 
ukazywać się latem 1946 r. Seminarium powróciło do Włocławka 
już w maju 1945 roku. Brzmi to jak prawdziwa lista sukcesów, jednak 
sytuacja Kościoła w Polsce stawała się coraz trudniejsza.

Marksistowsko-leninowski Tymczasowy Rząd Jedności Naro-
dowej zerwał konkordat ze Stolicą Świętą. Stało się to 12 września 
1945 r.87. Współautor konkordatu z 1925 r., Stanisław Grabski, usłyszał 
wówczas od Władysława Gomułki: Zerwaliśmy ten pański konkordat, 
a jeśli Kościół będzie nam podskakiwał, to mu pokażemy, gdzie jego 
miejsce88. Komunikat Rady Ministrów, w trzecim punkcie głosił:
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Biorąc pod uwagę, że Stolica Apostolska w przeciwieństwie do więk-
szości państw nie uznała dotychczas Rządu Tymczasowego Jedności 
Narodowej i że wskutek tego między Stolicą Apostolską i Rządem Tym-
czasowym nie ma normalnych stosunków dyplomatycznych, Rząd Jed-
ności Narodowej nie przyjmuje do oficjalnej wiadomości mianowania 
administratorów apostolskich, dokonanego 16 sierpnia 1945 roku przez 
Stolicę Apostolską89.

Był to odwet władz na list papieża Piusa XII z 29 czerwca 1945 r. Nad 
treścią listu Episkopat Polski dyskutował na Jasnej Górze, w dniach 
od 3 do 4 października, po czym skierowano do rodaków orędzie, by:

współpracowali przy odbudowie Rzeczpospolitej w zdrowym duchu 
demokratycznym, ale zarazem trwali niewzruszenie przy swoich wie-
rzeniach religijnych, opierali się hasłom uniezależnienia życia prywat-
nego i zbiorowego od wyższych norm moralnych, zapewnili naukę re-
ligii dla młodzieży w szkołach i wychowanie w duchu chrześcijańskim, 
a przeciwstawiali się zakusom, które by chciały rozpętać szkodliwą dla 
państwa i jedności narodowej walkę z Kościołem. 

Pasterze wzywali, aby: 

Polska, jako naród katolicki, […] w życiu społecznym i publicznym 
kierowała się duchem Chrystusa Pana […], aby odnowa państwa 
polskiego odbywała się na zasadach chrześcijańskich90.

Ówczesna propaganda, pomijając zaangażowanie papieża Piusa XII 
w sprawy Polski, ukazywała go jako sprzymierzeńca Niemiec. W fał-



szywym świetle opisywano okupacyjną nieobecność w kraju prymasa 
Hlonda. Manipulowano świadomością społeczną. Rząd przewrotnie 
planował wykorzystanie zyskanego w czasach konspiracji autorytetu 
kard. Adama Sapiehy do rozgrywania jego osobą własnej wersji 
przyszłości i stosunków z Kościołem91. Równocześnie przy udziale 
specjalnej komisji Ministerstwo Sprawiedliwości opracowywało 
program laicyzacji życia społecznego i rodzinnego i 25 września 
1945 r. ogłosiło nowe przepisy prawa małżeńskiego92.

Trzy miesiące później, 25 marca 1946 r., w rozmowie z kard. A. Hlon-
dem w Poznaniu, ks. dr Stefan Wyszyński dowiedział się o powołaniu 
go przez Ojca Świętego na biskupa w Lublinie.

Maryjo, upraszaj wszystkim biskupom Kościoła szczególny dar mą-
drości i jedności w budowaniu Mistycznego Ciała Chrystusa.
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26. dobry pasterz na lubelszczyźnie

W 1946 r. ks. dr Stefan Wyszyński opublikował książkę: Duch pracy 
ludzkiej93. Bóg przygotowywał tego badacza myśli społecznej Ko-
ścioła do roli proroka. Miał uchronić rodaków przed materialistycz-
nym wypaczeniem rozumienia sensu i wysiłku ludzkiego ducha, 
umysłu i rąk. Autor podkreślał:

[…] wszelka działalność ludzka odbija w sobie podwójny cha-
rakter osobowości człowieka. Jest ona skierowana ku własnym 
celom, a jednocześnie przekracza te cele wychodząc ku bliźnim. 
[…] Całym swym duchem i ciałem skierowany jest człowiek nie 
tylko ku sobie, ale ku stworzeniu, ku bliźnim i ku Bogu. […] Po-
wstaje więź dziejowa w samej pracy: praca dokonywana wiąże całą 
przeszłość z przyszłością. […] Ta praca, którą dołączamy do już 
dokonanej, będzie w przyszłości podjęta przez naszych następców, 
którzy ją rozwiną, ulepszą może i poprowadzą dalej. […] Istnieje 
jakieś szczególne świętych obcowanie w pracy i przez pracę. Jest 
to więź historyczna. […] Więź powstająca w pracy ludzkiej jest 
promieniowaniem miłości. Bo praca jest właściwie miłością, bo 
jest okazywaniem, świadczeniem miłości. Ukryta w ciężkiej nieraz 
i żmudnej pracy miłość nie zawsze zdradza swą obecność, bo pot 
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i znój oblicza przysłania jej jasność. […] Nie ma takiej pracy, która 
w jakiś tajemniczy sposób nie wiązałaby nas z ludźmi. Nawet ta, co 
zmierza ku Bogu, szczególnie ta94.

Praca ludzka jest nadto dalszym ciągiem twórczej pracy Bożej, jest 
wykańczaniem dzieła stworzenia. […] Chociaż dzieła Boże same 
w sobie są doskonałe, by jednak mogły być odpowiednio użyte, na-
leży je przygotować do właściwego przeznaczenia. I tutaj jest miej-
sce dla udziału człowieka w dalszym kształtowaniu dzieła Bożego95.

Do takiej właśnie pracy, na niwie Kościoła i Ojczyzny, Pan Bóg 
powołał do pierwszego szeregu ks. dr. Stefana Wyszyńskiego. Za-
chowany kiedyś od wywózki do obozu koncentracyjnego, miał teraz 
wystąpić do walki z bezbożnym Goliatem, szyderczo naigrawającym 
się nie z Dawida, ale z Bożego Ducha i z chrześcijańskiej kultury 
w zrujnowanym kraju i narodzie. On miał dać rodakom nie kamień 
do procy, ale Skałę, która jest gwarancją zwycięstwa, a którą jest sam 
Chrystus.

Przed przeprowadzką do Lublina pojechał biskup nominat na 
Jasną Górę, do Domu Matki. Czy może to dziwić? To przecież tu-
taj, ledwie żywy, przyjechał kiedyś pod opieką młodszej siostry, by 
odprawić swoje prymicje. Wówczas, wpatrując się głęboko w oczy 
Czarnej Madonny, prosił o siły i możliwość odprawienia choćby 
kilku Mszy Świętych. A Ona wymodliła mu coś więcej, nie tylko 
siły, ale też przeżycie wojny. Teraz wymadlała mu moce ducha, aby 
zabudował rumowiska, podźwignął chrześcijańską kulturę i du-
cha Polaków, aby utorował drogi Słowiańskiemu Papieżowi. Na Ja-
snej Górze, w wigilię kolejnej rocznicy objawień fatimskich, dnia  



12 maja 1946 r. z rąk prymasa Hlonda, a także z rąk swego ordyna-
riusza z Włocławka biskupa Karola Radońskiego oraz biskupa Stani-
sława Czajki, przyjmował sakrę biskupią96. Jako hasło do biskupiego 
herbu obrał wezwanie: Soli Deo – Jedynemu Bogu. Tak, Jedynemu 
Bogu zaufał i Jedynemu Bogu chciał oddać wszystkie swoje siły, 
zdrowie, talenty, ale i cierpienia. Do chwały Jedynego Boga chciał 
doprowadzić powierzony mu Lud Boży i w Jedynym Bogu, jak Ma-
ryja, i z pomocą Maryi szukać mocy zwycięstwa.

Od 22 do 24 maja uczestniczył po raz pierwszy w Konferencji  
Plenarnej Episkopatu Polski na Jasnej Górze. Ingres do lubelskiej 
katedry odbył w Dzień Matki, 26 maja. W wygłoszonym kazaniu 
zatytułowanym Nie oczekujmy życia łatwego zawarł swój program 
pasterski.

Maryjo, dziś Jego słowami z Jasnogórskich Ślubów Narodu wołamy: 

Składamy u stóp Twoich [Maryjo] siebie samych i wszystko, co 
mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty 
pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia 
serc i porywy woli97.
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27. ojciec kochający żywy kościół

Biskup S. Wyszyński z wielkim zaangażowaniem podjął odbudowę 
wspólnot parafialnych i świątyń w diecezji lubelskiej.

Pamiętam modlitwę w jednej ze zburzonych świątyń, gdzieś za Hru-
bieszowem. Nie było w niej sklepienia, na środku rosły chwasty, na 
kilka metrów wysokie. Śpiewaliśmy Święty Boże […]. Rozmawiałem 
z gospodarzami, którzy dopiero co zostali razem z dziećmi odtran-
sportowani z Niemiec. Wszyscy powrócili wyniszczeni, zabiedzeni, 
niemal bez ubrania. Ojcze biskupie – mówili do mnie, bo taki mają 
tam zwyczaj – odbudujemy […]98.

Wierni pokochali swego biskupa. Troszczył się o nich. Żywy Ko-
ściół pociągał go najbardziej. Wspominał:

Kiedyś jako biskup lubelski pojechałem do miejscowości na Za-
mojszczyźnie, która nazywała się Różaniec. Prawdziwie był to 
krwawy Różaniec, wieś zniszczona i wybita przez Niemców. Kto 
pozostał przy życiu, został wywieziony do Rzeszy – nie wyłączając 
dzieci. Przyjechałem do tej wsi z Polakiem z Ameryki, delegatem 
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jakiejś dobroczynnej organizacji. Chciał koniecznie zobaczyć coś 
na polskiej ziemi. Modliliśmy się na malutkim cmentarzu przy 
kapliczce, która była jedynym budynkiem ocalałym z ogromnej, 
kilkunastokilometrowej wsi. Klęczeliśmy wśród malutkich mogiłek, 
których było kilkaset. Były to mogiłki dzieci wymordowanych przez 
Niemców. Mój towarzysz w mundurze oficera armii amerykańskiej, 
klęcząc na ziemi, płakał jak dziecko. Łzy ciurkiem lały mu się z oczu. 
Potem przyszliśmy do szkółki. Był to zwykły barak, zbity z desek. 
Uczyła nauczycielka w kapocie i walonkach. Siedziało tam dwa-
naścioro bladych dzieci, wszystkie poowijane w chustki, bo było 
strasznie zimno. Pytaliśmy dzieci: Które z was było w Niemczech? 

– Wszystkie podniosły ręce do góry99.

Jako biskup, ale też absolwent KUL-u, nie zapomniał o tej uczelni 
i jej studentach. Pragnął wykształcenia inteligencji świadomej swej 
wiary. Ojczyzna i Kościół potrzebowały nowych sił. Pamiętał Po-
wstanie Warszawskie:

Najlepsza młodzież obmyła krwią swoją bruki tego miasta. Tak się 
miłuje. Nie ma miłości bez ofiary. Przez taką miłość zyskuje się 
prawo do Ojczyzny100.

Pamiętał też przedwojennych studentów, którzy w oddolnej ini-
cjatywie, 24 maja 1936 r. mówili do Maryi na Jasnej Górze:

Ojczyzna miła wtedy tylko potężną i szczęśliwą będzie, gdy przy 
Tobie i Synu Twoim jako córa najlepsza wytrwa na wieki101.



Pamiętał, że w 1937 r., wzorem studentów, przybyli do Czarnej 
Madonny nauczyciele i mężowie katoliccy, by złożyć własne, uro-
czyste ślubowanie. Akademicy jednak przybywali do Matki co roku. 
Nie znał jeszcze wtedy młodego krakowskiego studenta polonistyki, 
Karola Wojtyły, który w 1939 r. stał z kolegami w kaplicy Cudownego 
Obrazu 102. To wielu z nich stało się prawdziwą wojenną żertwą 
ofiarną za Polskę. Wielu też ocalało, aby teraz podjąć swoje zadania.

Gdy w październiku 1945 r. biskupi podjęli decyzję o oddaniu Pol-
ski Niepokalanemu Sercu Maryi, on, młody biskup, włączył się w to 
dzieło całym sercem. 2 czerwca 1946 r. w akademickim kościele KUL-u  
uroczyście oddał Najczystszemu Sercu Matki Chrystusa wszystkich 
studentów. Z kolei 30 czerwca skierował do diecezjan list przygo-
towujący wszystkich do takiego aktu zawierzenia. W tym czasie 
stanął też w obronie dobrego imienia papieża Piusa XII. W „Ateneum 
Kapłańskim” opublikował artykuł, pt.: Pius a Polska. W końcu,  
7 lipca 1946 r. w Chełmie Lubelskim, podczas pierwszej w swoim 
życiu koronacji cudownego obrazu Matki Bożej, dokonał aktu po-
święcenia diecezji lubelskiej Niepokalanemu Sercu Najświętszej 
Maryi Panny 103.

Maryjo, stań na straży prawości naszych sumień oraz czystości mło-
dych serc. Niech trud dziejowy poniesiony w budowanie naszej 
chrześcijańskiej kultury, nie pójdzie na marne.
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28. episkopat oddaje polskę 
       niepokalanemu sercu maryi

Po konferencji jałtańskiej Polska popadła w niewolę sowiecką. Oce-
niając stopień walki duchowej i politycznej, jaka ogarnęła kraj, bi-
skupi na czele z księdzem prymasem A. Hlondem postanowili oddać 
Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi. Pamiętano, że cała historia 
Ojczyzny przesycona jest dowodami Jej opieki. Świeżo pamiętali cud 
nad Wisłą z 1920 r. Pamiętali również śluby Jana Kazimierza z 1656 r., 
ale nie tylko. Zawierzenie miało być także, a może przede wszyst-
kim, odpowiedzią na papieski Akt oddania świata Niepokalanemu 
Sercu Maryi z 31 października 1942 r. W obliczu nieznanej nigdy 
wcześniej skali i siły manifestacji zła, jaką była II wojna światowa, 
Pius XII odniósł się do fatimskiego orędzia pokoju. W 25-lecie obja-
wień, uroczyście przywołał pomocy Niepokonanej, Apokaliptycznej 
Niewiasty, depczącej głowę Węża. Idąc za wskazaniem papieża, by 
wszystkie kraje poszły w jego ślady, biskupi polscy, rozpoczęli przy-
gotowania do ogólnonarodowego zawierzenia. Pierwszym krokiem 
był skierowany na początku Wielkiego Postu 1946 r. list pasterski. 
Biskupi wyjaśniali:

Nie postąpilibyśmy zgodnie z duchem naszych dziejów ani z cią-
żącym na nas długiem wdzięczności, gdybyśmy na progu nowych 
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czasów nie odnowili przymierza Polski z jej niebieską Królową, 
dla której Naród ma odwieczną, serdeczną i rodzinną cześć. Po 
szwedzkim potopie ślubował Jej nową i gorącą służbę król Jan Kazi-
mierz. Teraz sam Naród i kraj cały poświęca się uroczystym aktem 
Matce Najświętszej i Jej Niepokalanemu Sercu, obierając Ją znowu 
za Patronkę swoją i państwa oraz oddając w Jej szczególną opiekę 
Kościół i przyszłość Rzeczypospolitej…104.

Kolejne etapy zawierzenia odbyły się na poszczególnych szcze-
blach wspólnoty Kościoła. W niedzielę po święcie Nawiedzenia 
Maryi Panny, 7 lipca, poświęciły się Maryi wszystkie parafie w Polsce. 
Następnie w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, 15 sierpnia, 
biskupi dokonali tego aktu w swoich diecezjach105. Główne zawierze-
nie odbyło się w święto Narodzenia Matki Bożej, 8 września 1946 r. 
Na Jasną Górę przybyło wówczas około miliona ludzi. Ludziom 
nie przeszkodził powojenny stan komunikacji ani bieda. Jasnogór-
ska uroczystość była prawdziwym cudem, a zarazem heroicznym 
przywoływaniem opieki Królowej nad zgliszczami Jej Królestwa. 
Z nieukrywanym podziwem pisała o tym wydarzeniu katolicka prasa 
krajowa i zagraniczna. Z kolei prasa rządowa wszystko celowo prze-
milczała106. W Domu Matki pasterze i wierni wołali:

Niepokalana Dziewico! Boga Matko Przeczysta! Jak ongiś po 
szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz Ciebie za Patronkę i Kró-
lową Państwa obrał i Rzeczpospolitą Twojej szczególnej opiece 
i obronie polecił, tak w tę dziejową chwilę my, dzieci narodu pol-
skiego, stajemy przed Twoim tronem z hołdem miłości, czci ser-
decznej i wdzięczności. Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu po-



święcamy siebie, naród cały i wskrzeszoną Rzeczpospolitą, obiecując 
Ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twych świątyń 
i ołtarzy. Synowi Twojemu, a naszemu Odkupicielowi, ślubujemy 
dochować wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii 
i Kościoła, szerzenie Jego Królestwa. […] Władna świata Królowo! 
Spójrz miłosiernym okiem na troski i błędy rodzaju ludzkiego. Wy-
proś narodom pojednanie szczere i trwałe. Wskaż im drogę powrotu 
do Boga, aby na Jego prawie budowały swe życie. Daj wszystkim 
trwały pokój oparty na sprawiedliwości, braterstwie i zaufaniu107.

Wśród zgromadzonych na Jasnej Górze wiernych stał także naj-
młodszy z biskupów, ordynariusz lubelski, ks. bp Stefan Wyszyński. 
Sam o swoim życiu powie kiedyś: Wszystko postawiłem na Maryję.

Miłosierny Boże, wybacz nam wszelkie niedopełnienie dziejowych 
ślubów. Pomóż nam je wdrażać w życie nasze oraz nadchodzących 
pokoleń!
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29. maryjny szlak zawierzenia

Uroczystość zawierzenia z 8 września 1946 r. głęboko odcisnęła się 
na całej posłudze przyszłego Prymasa. Jako najmłodszy z biskupów 
czuł się wprowadzany przez prymasa Hlonda w przestrzeń duchowej, 
dziejowej walki o wiarę. Czy spodziewał się, że po 20 latach on sam, 
jako zaprawiony w boju o prawo do wolności i wiary Prymas, będzie 
miał u swego boku innego najmłodszego biskupa, Karola Wojtyłę? Że 
3 maja 1966 r. będzie razem z nim oddawał Polskę w niewolę Maryi 
za wolność Kościoła w Polsce i świecie? Czy mógł się spodziewać, że 
12 lat później, w 1978 r. owocem tego duchowego łańcucha maryjnych 
zawierzeń, będzie wybór biskupa Wojtyły na papieża? Po ludzku – nie! 
Wiedziała jednak Maryja. Przyjmowała wszystkie dotychczasowe za-
wierzenia z całą otwartością i serdecznością swego macierzyńskiego 
Serca. Biskup Stefan Wyszyński miał stopniowo przechodzić od oso-
bistych, zażyłych relacji z Maryją do szerszego, społecznego wymiaru 
tej miłości. Miał budować duchowe i społeczne więzi rodaków z Bo-
gurodzicą. To Ją przodkowie już od Chrzcielnicy Narodu, obrali za 
swą Najlepszą Przewodniczkę przez dzieje. Jako Prymas miał na ten 
wybór wskazywać całą swoją postawą, nauczaniem i cierpieniem. 

Długo nie trzeba było na to czekać. Po niegroźnie wyglądającej ope-
racji, 22 października 1948 r. umarł w Warszawie prymas Hlond. Miał 
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67 lat, był wybitnym mężem stanu i obrońcą Polski, opiekunem polskiej 
emigracji, wielkim czcicielem Maryi. Świadczą o tym jego zapiski:

dzięki wstawiennictwu Maryi zlituje się Bóg nad nieszczęśliwą ludz-
kością i zwiąże rozpętaną na ziemi moc szatańską, […] Polska nie 
zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego 
i różańcem. 

Poświęcając leżącą przed ruinami wrocławskiej katedry statuę 
Matki Bożej w 1948 r. mówił: 

Różaniec święty to zbroja duchowa dawnych i nowych czasów. 
Odbywajcie swoje nabożeństwa różańcowe […] w każdej polskiej 
rodzinie – razem – ojciec i matka, i dzieci klękajcie wieczorem do 
pacierza, do różańca. 

Podkreślał, że różaniec jest 

jedyną bronią, której Polska używając, odniesie zwycięstwo. […] 
Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Naj-
świętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem108.

Umierając prymas Hlond wypowiedział prorocze słowa, że zwy-
cięstwo, które przyjdzie, będzie zwycięstwem Maryi. Prosił jednocze-
śnie swoich następców, aby walczyli dzielnie pod sztandarem Matki 
Chrystusa. W tej trudnej chwili podyktował swojemu sekretarzowi, 
bp. Antoniemu Baraniakowi, prośbę do Ojca Świętego Piusa xii, aby 
jego następcą został biskup lubelski.



Śmierć prymasa Hlonda pogrążyła Polskę w głębokiej żałobie. Był 
spiżowym murem obronnym polskiego Kościoła. Na jego miejsce 
Bóg powołał na stolicę prymasowską do Gniezna i do Warszawy, 
47-letniego biskupa lubelskiego. Biskup Stefan Wyszyński miano-
wany zostaje arcybiskupem tych dwóch stolic biskupich. Był już 
okrzepły w walce duchowej. Miał spore doświadczenie kapłańskie, 
duszpasterskie, naukowe, społeczne. Jak mało kto znał on problemy 
ludzkie, problemy rodzin, świata pracy, nauki, sztuki. Był ceniony 
wśród duchowieństwa jako świetny wykładowca, rekolekcjonista 
i patriota. Znał się na pracy edytorsko-redakcyjnej. Nadszedł zatem 
czas, aby Pasterz z wizerunkiem Królowej Polski w biskupim herbie, 
podjął trudy Przewodnika. Po latach powiedział:

W każdej drodze jest jakaś myśl przewodnia, jakieś światło, które 
człowiek usiłuje utrzymać w oczach, aby nie pozostać w ciemności 
i nie zbłądzić. Mam takie światło w swoich oczach od początku… 
potrzebna była światłość. Nie mówię, że jest to mój jakiś nadzwy-
czajny dar. To jest dar łaski, zapowiedziany ustami mojego Poprzed-
nika, kardynała Augusta Hlonda, który umierając w Warszawie, 
powiedział: Pracujcie i walczcie pod opieką Matki Bożej. Zwycięstwo, 
gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. To 
były niemal ostatnie słowa kardynała Augusta Hlonda. Nigdy ich 
nie traciłem z mej świadomości109.

Maryjo, prosimy o jak najobfitsze dary beatyfikacji Sługi Bożego Pry-
masa Tysiąclecia. Niech Jego dzieło nie zaginie, a owoce jego wiel-
kiego trudu w następnych pokoleniach niech wydadzą plon stokrotny.
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30. przychodzi boży świadek, 
      człowiek wielu przełomów

Lubelszczyzna żegnała swego biskupa z bólem serca. Był tutaj nie-
wiele ponad 2 lata, a dał się poznać jako człowiek heroicznej pracy 
nad odbudową wiary i kultury. Na KUL-u powołał Wydział Filozofii 
Chrześcijańskiej. Rozpoczął wydawanie Encyklopedii Katolickiej. Do 
nowych stolic biskupich brał ze sobą z Lublina nie tylko sprawy stu-
dentów, ale całe dobro ziemi zamojskiej, chełmskiej, blizny Majdanka, 
wszystkich wiernych. Przychodził z tym bogactwem do zrujnowanej 
gnieźnieńskiej katedry Wojciechowej, której fotografie z wielkim prze-
jęciem oglądał w dzieciństwie. Miał ją odbudować. Całe życie nowego 
Prymasa będzie odtąd nieustającym pochylaniem się nad Chrzciel-
nicą Dziejów. Będzie obmywał głowy kolejnych pokoleń rodaków 
chrzcielną katechezą, chroniąc przed bezbożnymi ideami i wszelkim 
kłamstwem. Późniejszy jego współpracownik, Jan Paweł II dokona po 
nim Bierzmowania dziejów Narodu w 1979 r. na placu Zwycięstwa.

Opatrzność Boża postawiła prymasa Wyszyńskiego w Gnieźnie, 
by przygotować Polskę na Tysiąclecie Chrztu i dziewięćset pięć-
dziesięciolecie kanonizacji św. Wojciecha. W nowych warunkach 
politycznych miał tego dokonać nowy Prymas. Na datę ingresu do 
gnieźnieńskiej katedry wybrał maryjny dzień, 2 lutego 1949 r. W War-
szawie natomiast obejmował swoją archidiecezję cztery dni później, 
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6 lutego. Świętojańska archikatedra razem ze stolicą leżała w gruzach. 
Miał wszystko mądrze budować, łącząc nowe ze starym. Dwa miasta – 
stare Gniezno i powstająca z gruzów stolica, w której zburzono usta-
lony, wiekowy porządek. On, chłopak z dawnego zaboru rosyjskiego, 
miał doświadczenie rosyjskiej i bolszewickiej niewoli. W czasach 
hołdu składanego „Czerwonej Gwieździe”, przychodził do stolicy 
ten, który pod zaborem rosyjskim, pod osłoną nocy, w miejscach 
pamięci narodowej, razem z ojcem stawiał katolickie krzyże, by nad 
ranem wracać po cichu do domu. Przychodził wreszcie do Gniezna, 
do znanej z walki o polską modlitwę Wrześni, do ziemi poddanej 
planowej germanizacji, wiedząc, co to znaczy być bitym niemieckimi 
pejczami za bycie polskim harcerzem. Przychodził do stolicy Pasterz, 
który nie tylko wykładał robotnikom naukę społeczną Kościoła, ale 
który z nimi umiał rozmawiać i wspólnie pracować. Nie przychodził 
po to, by towarzyszyć ludziom z wysokości profesorskiej katedry, ale 
by przykładać sprawdzony, odwieczny Boży pion do całej konstruk-
cji ducha i ciała Ojczyzny. Przychodził Ojciec, który umie kochać 
swoje dzieci, gotowy oddać za nie życie. Wiedział, że tak niedawno 
w podziemiach zrujnowanej katedry jak kamień węgielny złożono 
ciało jego poprzednika, prymasa Hlonda. Pamiętał jego testament, 
który stał się odtąd światłem jego mężnego serca. Na tym proroctwie 
miał odbudować żywy Kościół.

W dniu ingresu do prokatedry, do dzisiejszego kościoła semina-
ryjnego w Warszawie, mówił do wiernych:

Polska jest zespolona […] nie parcianym powrozem, Polska jest 
zespolona sercem wiary. Jej siłą jest wiara Chrystusowa! Jej jedno-
ścią jest moc nadprzyrodzonej łaski Bożej! Jej nadzieją niezłomną 



jest pragnienie katolickiej Polski, Chrystusowej Polski! […] Po 
Warszawie, omytej krwią najlepszych dzieci waszych, po Warszawie, 
na mękę której patrzyłem, po tej Warszawie, po której biegałem 
jako uczeń i jako kapłan w czasie okupacji, po tej Warszawie trzeba 
chodzić z wielką czcią, z sercem czystym i wiernym aż do śmierci 
Bogu i katolickiej Polsce. […] Niech będzie błogosławiony każdy 
kamień tej Stolicy, każdy wysiłek pracy tej diecezji! Niech będzie 
błogosławiona każda kołyska, w której rośnie młode życie, każda 
chata, w której miłość kwitnie i rozdzielane są najcenniejsze dary, 
niezbędne do miłości społecznej. Przyszedłem do was w imię Matki 
Bożej, Królowej Polski. Sakrę biskupią otrzymałem u stóp Pani 
Jasnogórskiej i w Jej imię pragnę być wam pasterzem, bowiem Jej 
zaufałem. Szła ze mną dotąd przez Ziemię Lubelską. Niech więc 
pozostanie na tarczy Prymasa Polski i niech króluje Narodowi. 
A mnie pozwólcie, dzieci, być Jej pokornym sługą110.

Matko Boża Łaskawa, Patronko stolicy, Tobie powierzamy wszystko, 
co jest dobre. To zaś, co jest złe, pokonaj mocą swego pokornego, 
Niepokalanego Serca.
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31. serce dobrego pasterza nigdy nie umiera

Nie sposób w naszych rozważaniach oddać wszystko, z czym zmierzył 
się później młody Prymas. Pan Bóg i Kościół pytał go: Czy miłujesz 
Mnie? Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? (J 21, 15). Postanowił więc 
oprzeć się na Jasnogórskiej Opoce i ramionami objąć cały zbolały 
kraj. Nie było to łatwe. Takie troskliwe rozpostarcie rąk i serca wpi-
sało się w krzyż Chrystusa, w przebite Serce Zbawiciela i przeszyte 
bólem Serce Jego Matki. Na jego oczach wszystko wydawało się 
obracać w gruzy. Nie poddał się! Jak mocne trzeba było mieć serce 
i jak wielką cierpliwość, aby znosić tragiczną likwidację ludzi Pod-
ziemia, tego co tradycyjne i polskie, znosić widok dramatów tułaczki 
rodaków po świecie, zapobiegać odcinaniu młodego pokolenia od 
własnej tożsamości historycznej, kulturowej, narodowej. Ile trzeba 
było mieć siły, aby stawić czoła wszelkim planowym prowokacjom 
Urzędu do spraw Wyznań, Urzędu Bezpieczeństwa, tzw. księży pa-
triotów, ich metod szantażu i przemocy. Rozmawiać z cynicznymi 
ludźmi, których siłą była drwina, buta i przekonanie o realizowaniu 
jedynie słusznej, dziejowej misji, za którą stały listy z nowej stolicy 
świata proletariackiego, z Moskwy i hasła o dobrodziejstwie pokoju 
i nowego ładu społecznego. Wszystko to było dla Prymasa niemałym 
ościeniem. Świadczą o tym m.in. Zapiski więzienne, sporządzane 
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podczas trzyletniego odosobnienia i udręczenia, wśród szykan i za-
dawania bólu moralnego. Jakiej trzeba było siły, aby znosić planową 
demoralizację młodzieży, rodzin, proaborcyjną ustawodawczość, 
wyrzucanie katechezy ze szkoły, utrudnianie chodzenia na niedzielne 
Msze święte, zakazywanie uroczystości liturgicznych poza świąty-
niami, likwidowanie struktur harcerstwa. Ile bólu trzeba było znieść 
przy odbieraniu zakonom ich dotychczasowego pola działania. Ile 
niezłomności trzeba było wykazać w tzw. kwestii Ziem Zachodnich, 
Warmii i Mazur. Jak wiele trzeba było mieć miłości, aby wybaczać 
wrogom, ale też i swoim, współwyznawcom, którzy posądzali go 
o złe intencje, oczerniając przed resztą, że ciasny, ludowy, mało in-
teligencki, nienowoczesny. Ile trzeba było mieć rozwagi i mądrości, 
aby w posoborowych czasach nie pójść za szybką, pozorną i tanią 
odnową Kościoła. Ile trzeba było mieć wiary w opiekę Maryi i jak 
mądrze oraz właściwie interpretować Jej rolę nie tylko w dziejach 
naszej ojczyzny, ale i w stosunku do całego Kościoła i świata, aby na 
Soborze Watykańskim II zaproponować spojrzenie na Nią jako na 
Matkę Kościoła i całej wspólnoty wierzących. Jak osobiście trzeba 
było znać moc Jej nieugiętego Serca, które pod krzyżem Syna nie 
zwątpiło w sens tego niepojętego cierpienia zbawczego, w Boże mi-
łosierdzie i w zwycięstwo Zmartwychwstania. Jak głębokim trzeba 
być, aby w obliczu własnych cierpień nie widzieć tylko swego bólu. 
Jak wielki duchem musi żyć człowiek i naród, aby oddać się Maryi 
za wolność duchową innych, za rozwój Kościoła w Polsce i świecie.

Nie zapomnijmy, skąd Wielki Prymas czerpał siły do wytrwania 
i do zwycięstwa. W Rywałdzie, w pierwszym miejscu uwięzienia, gdy 
tylko poznał mały pokój z murami nafaszerowanymi podsłuchami, 
narysował na ścianie ołówkiem znaki stacji drogi krzyżowej. Nigdy 



nie odwrócił się od Ukrzyżowanego. To On dawał mu pokój i siłę. 
Wpatrywał się w Mistrza oczyma i sercem Jego Matki.

Zakończył życie w cieniu wielkiego i świętego Jana Pawła II. Trochę 
tak, jak patron jego archikatedry, Jan Chrzciciel. Wszystko ofiarował 
za Ojca Świętego, aby on po zamachu mógł żyć i nadal służyć Kościo-
łowi. Umiał się cieszyć, że uczniowie idą już za Zastępcą Chrystusa. 
Nie zapomnijmy jednak o drodze, jaką wytyczył, o źródle łask i po-
mocy, z których sam czerpał. Nie zapomnijmy o Maryi i złożonych 
Ślubach. Jesteśmy Narodem oddanym Maryi na wieczystą służbę 
Miłości i Prawdy.

Obrona Jasnej Góry dziś – pisał uwięziony w Prudniku Śląskim Pry-
mas – to obrona chrześcijańskiego ducha Narodu, to obrona kultury 
rodzimej, obrona jedności serc ludzkich – w Bożym Sercu, to obrona 
swobodnego oddechu człowieka, który chce wierzyć bardziej Bogu niż 
ludziom, a ludziom – po Bożemu111.

Maryjo, wzbudź ludzi pełnych Bożego Ducha i miłości do Boga, 
do Ciebie i do Kościoła! Pomóż nam wypełnić testament duchowy 
Wielkiego Prymasa! Prosimy o łaski za Jego wstawiennictwem. Niech 
nigdy nie zaginie pamięć o Wielkim Prymasie, gdyż Serce Dobrego 
Pasterza nigdy nie umiera!
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Beaty� kacja Stefana kard. Wyszyńskiego, Wielkiego Prymasa Tysiąclecia, jest szcze-
gólnym darem Bożej Miłości. Jej uroczyste obchody wypadają w 10. rocznicę be-
aty� kacji ks. Jerzego Popiełuszki. Wspomniany polski męczennik, duszpasterz 
świata pracy, zarówno w swoim nauczaniu, jak i w duchowym życiu opierał się na 
autorytecie milenijnego Prymasa. W 2020 roku Polska obchodzi 100-lecie Bitwy 
Warszawskiej – cudu nad Wisłą…

Z zachowanych autobiogra� cznych zapisków wyłania się portret człowieka o nie-
zwykłej wrażliwości na sprawy Boże, ludzkie i narodowe. Stąd też w doborze tek-
stów składających się na niniejsze czytanki kierowałem się właśnie tą bazą do-
kumentalną. Częstym przywoływaniem zwierzeń Sługi Bożego Księdza Prymasa 
Wyszyńskiego, pragnąłem osiągnąć wyjątkowy i niepowtarzalny klimat Świadec-
twa Pasterza, stworzyć wrażenie bezpośredniego spotkania z Człowiekiem, które-
go duchowa wrażliwość nie może umrzeć! Z Człowiekiem wypowiadającym od 
Serca takie Słowa, które zawsze tra� ają do sumień, zapadają w pamięć, są ponad-
czasowe. Jego przesłanie, swoisty apel Budowniczego gmachu wiary i Ojczyzny, 
nie powinien pójść w zapomnienie.

Był przecież Ojcem jakby wszczepionym w nerw historii, Strażnikiem orlich gniazd 
stojącym u chrzcielnicy Polski, Obrońcą duszy i sumienia chrześcijańskiego, Rzecz-
nikiem mężnej i nieprzeterminowanej wierności.

Jak to wszystko oddać w 31 krótkich rozważaniach?
Niech więc te czytanki będą skromną próbą oddania Bogu, Matce Najświętszej 

i naszemu wielkiemu Prymasowi, hołdu i wdzięczności za opatrznościowe dary i łaski.

o. Stanisław Przepierski op
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