Kardynał Stefan Wyszyński
PRYMAS TYSIĄCLECIA

Dzieciństwo


3 sierpnia 1901 r. we wsi Zuzela na ziemi nurskiej, na pograniczu Podlasia
i Mazowsza, w rodzinie Stanisława i Julianny z Karpiów Wyszyńskich urodził
się syn Stefan. Jego ojciec był organistą.



31 października 1910 roku stracił matkę, która umarła mając zaledwie
33 lata.



W latach 1912-1914 uczęszczał do gimnazjum im. Wojciecha Górskiego
w Warszawie.



W 1913 roku przyjął sakrament bierzmowania z rąk biskupa płockiego
Juliana Nowowiejskiego.

Stefan Wyszyński wraz z matką

Stefan Wyszyński podczas nauki
w gimnazjum

Edukacja


W latach1914-1917 uczył się w gimnazjum męskim im. Piotra Skargi
w Łomży.



Następnie uczęszczał do liceum Piusa X we Włocławku.



W 1920 roku po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium
Duchownego we Włocławku.



Zmagał się wtedy ze swym słabym zdrowiem, co opóźniło jego święcenia
kapłańskie, które przyjął 3 sierpnia 1924 roku.



Po roku pracy diecezjalnej biskup włocławski skierował go na dalsze
studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Studia, praca naukowa


W latach 1924-1929 studiuje na Wydziale Prawa Kanonicznego, a pod
kierunkiem ks. Antoniego Szymańskiego, przeprowadza studia z zakresu
katolickiej nauki społecznej i ekonomii w Wydziale Prawa i Nauk
Społeczno-Ekonomicznych.



W czerwcu 1929 roku doktoryzował się z prawa kanonicznego, obroniwszy
pracę pt. “Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły”.



W 1930 roku został profesorem prawa kanonicznego i socjologii
w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

W czasie II wojny światowej


W czasie wojny, ze względu na swoje zaangażowanie społeczne
oraz przedwojenne publikacje poświęcone totalizmowi
hitlerowskiemu był poszukiwany przez Niemców.



Na polecenie rektora seminarium ks. Korszyńskiego opuścił
Włocławek i ukrywał się we Wrociszewie i w Laskach pod
Warszawą.



W czasie Powstania Warszawskiego był kapelanem grupy
“Kampinos” Armii Krajowej oraz szpitala powstańczego w Laskach.

Lata powojenne


Po zakończeniu działań wojennych wrócił do Włocławka i zaczął
organizować Seminarium Duchowne zniszczone w czasie wojny.



W 1945 roku został rektorem seminarium, podjął też obowiązki redaktora
tygodnika diecezjalnego “Ład Boży”.



W 1946 roku przez Ojca Świętego Piusa XII mianowany został biskupem
ordynariuszem diecezji lubelskiej.



12 listopada 1948 roku Ojciec Święty Pius XII na konsystorzu w Rzymie
mianował Stefana Wyszyńskiego arcybiskupem gnieźnieńskim
i warszawskim, Prymasem Polski.

Prymas Polski


Stefan Wyszyński został prymasem Polski niespodziewanie. Po śmierci
prymasa Augusta Hlonda w 1948 roku, gdy najpoważniejszy kandydat na
jego następcę biskup łomżyński Stanisław Kostka Łukomski zginął
w wypadku samochodowym, jedyną odpowiednią do tej roli osobą był
właśnie Stefan Wyszyński.



Kardynałem (i jednocześnie członkiem kolegium kardynalskiego) został
nominowany dnia 12 stycznia 1953 przez papieża Piusa XII na Konsystorzu
w Rzymie.



Brał udział w czterech konklawe: w 1958, 1963, a także w sierpniu
i październiku 1978, gdy oddano na niego kilka głosów.

Lata komunizmu


Prymas Wyszyński obawiał się w Polsce rozlewu krwi i starał się prowadzić
rozważną politykę wobec władz komunistycznych. Miało to pozwolić na
w miarę swobodne funkcjonowanie Kościoła.



Działania kardynała nie podobały się jednak komunistom, którzy Kościół
uważali za jednego z głównych swoich przeciwników. Rządzący nasilili
represje, do więzień trafiło wielu duchownych.



Mimo prześladowań Kościół się nie ugiął. Przez cały okres powojenny
pozostał jedyną instytucją niepodporządkowaną władzom.

Internowanie


We wczesnych latach 50., w okresie napięć między państwem
a Kościołem, polityka władz PRL zmierzała do złamania opozycji
i wszelkich niezależnych instytucji.



Sprawą prymasa Wyszyńskiego zajęło się Ministerstwo Bezpieczeństwa
Publicznego, internując go 25 września 1953 w ramach represji
komunistów wobec Kościoła katolickiego.



Stefan Wyszyński był przetrzymywany razem z siostrą zakonną Marią Leonią
Graczyk i księdzem Stanisławem Skorodeckim w katolickich klasztorach.

Miejsca odosobnienia
Stefan Wyszyński przebywał w następujących miejscach
odosobnienia:


Rywałd (25 września 1953 – 12 października 1953),



Stoczek Warmiński (12 października 1953 – 6 października 1954),



Prudnik (6 października 1954 – 27 października 1955),



Komańcza (27 października 1955 – 26 października 1956).

Klasztor nazaretanek w Komańczy

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego



Będąc izolowanym w klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy
Stefan Wyszyński napisał tekst Ślubów Narodowych, które miały
być odnowieniem królewskich ślubów lwowskich Jana Kazimierza
w ich trzechsetną rocznicę.



Dnia 26 sierpnia 1956 pielgrzymom na Jasnej Górze odczytał je
biskup Michał Klepacz.

W okresie odwilży


Objęcie władzy przez Władysława Gomułkę w październiku 1956 r. było
przełomem w dotychczasowych stosunkach państwa z Kościołem
katolickim.



Władze złagodziły represyjną politykę, czego przejawem było uwolnienie
w październiku 1956 r. prymasa Stefana Wyszyńskiego i zwolnienie
z więzień przetrzymywanych tam duchownych.



Do szkół powróciły lekcje religii, które usunięto z planów nauczania
w czasach stalinowskich.



Po wyjściu na wolność prymas starał się kontynuować swoją wcześniejszą
politykę umiarkowanego kompromisu z władzą, tak by Kościół mógł
zachować możliwie dużą niezależność.

Ponowne represje władz wobec
Kościoła


Po ugruntowaniu się władzy Gomułka zaczął się wycofywać ze złagodzonej polityki
wobec Kościoła.



Rozpoczęto akcję zdejmowania krzyży ze ścian w szkolnych salach lekcyjnych,
a w 1961 r. ponownie usunięto lekcje religii ze szkół.



Zlikwidowano też nieliczne już kościelne szkoły, ośrodki wychowawcze
i domy opieki.



Ze szpitali zwalniane były siostry zakonne, które pracowały w nich jako pielęgniarki.



Odmawiano zgody na budowę nowych kościołów, utrudniano organizowanie
pielgrzymek.



W 1960 r. zniesiono też dni wolne od pracy przypadające 6 stycznia i 15 sierpnia,
czyli w dniach świąt katolickich.

List biskupów polskich


Do ataku na Kościół komuniści wykorzystali list biskupów polskich
skierowany w 1965 r. do biskupów niemieckich.



Oprócz zaproszenia do wspólnego uczczenia tysiąclecia chrztu Polski
znalazły się w nim znaczące słowa „udzielamy wybaczenia i prosimy
o przebaczenie o nie”, które były wezwaniem do pojednania polskoniemieckiego.



Władze PRL wykorzystały antyniemieckie nastroje w polskim
społeczeństwie, żywe ze względu na pamięć o hitlerowskich zbrodniach,
by zarzucić biskupom sprzyjanie niemieckim politykom z RFN.



Biskupów oskarżono o zdradę narodu polskiego i brak pamięci o ofiarach
II wojny światowej.

Milenium chrztu Polski


Z inicjatywy prymasa Wyszyńskiego w 1956 r. Kościół w Polsce rozpoczął
dziesięcioletni program modlitewnych przygotowań do obchodów
tysięcznej rocznicy (milenium) przyjęcia chrztu przez Mieszka I.
Miał on służyć ożywieniu i pogłębieniu życia religijnego.



Mimo utrudnień miliony Polaków wzięły udział w jubileuszowych
uroczystościach religijnych. Okazały się one sukcesem Kościoła
katolickiego w Polsce.



Władze komunistyczne nie wyraziły zgody na udział w milenijnych
uroczystościach papieża Pawła VI.

Kościelne obchody milenijne
w Częstochowie, 3 maja 1966 r.

Normalizacja stosunków z władzami
komunistycznymi


W 1972 r. dzięki długoletnim staraniom prymasa Wyszyńskiego Watykan
ostatecznie uznał granice zachodnie PRL i zawiesił stosunki dyplomatyczne
z polskimi władzami na emigracji.



W 1976 premier Piotr Jaroszewicz złożył prymasowi Wyszyńskiemu życzenia
z okazji jego 75. urodzin. Była to próba poprawy stosunków Państwa
z Kościołem.



W czasie polskiego sierpnia 1980 w trosce o pokój i dobro naszego narodu
ustawicznie wzywał do odpowiedzialności i rozwagi.



W latach 1980 – 1981 pośredniczył w rozmowach między władzami PRL
a „Solidarnością”.

Papież Polak


16 października 1978 r. na papieża wybrano Polaka kardynała Karola
Wojtyłę.



Po raz pierwszy od ponad 450 lat głową Kościoła katolickiego został
duchowny pochodzący spoza Włoch, w dodatku z kraju należącego
do bloku podporządkowanego Związkowi Sowieckiemu.



Głośnym echem odbiła się podróż papieża do Polski w czerwcu 1979 r.
Była to pierwsza wizyta głowy Kościoła katolickiego w komunistycznym
państwie.



Wydarzenie to sprawiło ogromną radość prymasowi Wyszyńskiemu.

W sobotę 2 czerwca 1979 r. papież Jan Paweł II odprawił mszę na
placu Zwycięstwa w Warszawie (obecnie plac Marszałka Józefa
Piłsudskiego).

Choroba i śmierć


W połowie marca 1981 roku u Stefana Wyszyńskiego wykryto nowotwór.
Mimo wszelkich starań lekarzy nie dało się zahamować jego rozwoju.



16 maja 1981 roku prymas przyjął sakrament namaszczenia chorych.



22 maja 1981 roku prymas wystąpił publicznie po raz ostatni, otwierając
obrady Rady Głównej Episkopatu Polski.



Zmarł sześć dni później, w czwartek 28 maja. Jak podaje oficjalny
komunikat Rady Głównej Episkopatu Polski, „przyczyną śmierci był rozsiany
proces nowotworowy jamy brzusznej o wybitnej złośliwości
i szybkim postępie”.



W Polsce ogłoszono stan żałoby narodowej od 28 do 31 maja.

Uroczystości pogrzebowe


Pogrzeb prymasa, nazywany także królewskim, zgromadził w stolicy
tysiące ludzi, zarówno tych wierzących, jak i niewierzących.



Uroczystości pogrzebowe z przewodniczącym kard. Agostinem Casaroli
odbyły się 31 maja.



Ceremonia rozpoczęła się w kościele seminaryjnym przy Krakowskim
Przedmieściu liturgią żałobną, po czym ruszył kondukt żałobny z udziałem
delegacji oficjalnych, kościelnych i świeckich oraz wielkich tłumów ludzi.



Obok delegacji Stolicy Apostolskiej w pogrzebie uczestniczyli również
duchowni z zagranicy i przedstawiciele innych kościołów chrześcijańskich.

Uroczystości pogrzebowe


Kondukt żałobny doszedł do placu Zwycięstwa, gdzie odbyła się msza
święta pod przewodnictwem kardynała Casarolego.



Z Placu Zwycięstwa kondukt ruszył do bazyliki archikatedralnej św. Jana
Chrzciciela, gdzie odbyła się ostatnia część ceremonii pogrzebowej.



Trumnę z ciałem Stefana Wyszyńskiego umieszczono na kamiennym
sarkofagu w podziemiach archikatedry.



Na nim zasunięto płytę, na której wypisano: „Kardynał Stefan Wyszyński
Prymas Polski”.

Uroczystości pogrzebowe prymasa
Wyszyńskiego

Beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego


21 października 2019 roku metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz
ogłosił, że beatyfikacja prymasa Stefana Wyszyńskiego odbędzie się
7 czerwca 2020 roku na placu Piłsudskiego w Warszawie, ale 28 kwietnia
2020 roku została ona zawieszona w związku z panującą pandemią
COVID-19.



Ostatecznie beatyfikacja odbyła się 12 września 2021 roku w Świątyni
Opatrzności Bożej w Warszawie, a uroczystościom w imieniu papieża
Franciszka przewodniczył kard. Marcello Semeraro – prefekt Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych.

Beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego
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