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DZIEŃ SKUPIENIA 

WIELKI POST 2020 
SŁUGA BOŻY  

KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 
 
 
 

1. WSTĘP: MOZART SYMFONIA C-DUR NR 9,   CZ.2 (55 sek.) 
2. ROZPOCZĘCIE -  JAN PAWEŁ II (nagranie)  

 „Czcigodny i umiłowany księże Prymasie 
pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie 

byłoby na stolicy tego Papieża – Polaka, który 
dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności 

rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było 
Twojej wiary nie cofającej się przed 

więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej 
nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce 

Kościoła gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu 
dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, który jest związany z 

Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”.  

3. LEKTOR I:  

Nie sposób wyobrazić sobie dziejów Polski w XX wieku bez postaci 
prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rola, jaką odegrał w 

historii polskiego Kościoła i narodu, to rola prawdziwego duchowego 
przewodnika milionów Polaków, którzy w niezłomnym Prymasie 

znajdowali oparcie. Heroiczna postawa kardynała 
Wyszyńskiego połączona z jego mądrością i 

niezwykłą intuicją polityczną pozwoliła ocalić 
polski Kościół w najtrudniejszym okresie 

stalinizmu. To dzięki niemu mieliśmy siłę opierać 
się komunistycznej dyktaturze. W tym 

krytycznym dla Kościoła i narodu okresie ksiądz 

prymas Stefan Wyszyński okazał się prawdziwym 
mężem opatrznościowym. Nie zmogły go: ani więzienie, ani groźby, 

ani prześladowania czy oszczerstwa. Bronił praw Kościoła, praw 
człowieka i praw narodu do niezawisłości. Był człowiekiem heroicznej 

wiary, całkowitego oddania się Bogu, miłującym Kościół, wiernie 
kochającym Ojczyznę i każdego człowieka, przebaczającym wrogom. 

Kardynał Wyszyński wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez 
granic. Wspaniałym zwieńczeniem jego prymasowskiej drogi 

nastąpiło 16 października 1978 roku, czyli doniosły dla Kościoła i 
narodu polskiego dzień wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.  
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 LEKTOR II: 

Niewątpliwie Prymas Kardynał Stefan Wyszyński należy do panteonu 
największych Polaków w dziejach Polski, dlatego słusznie nazwano 

go Prymasem Tysiąclecia. W świadomości wielu osób pozostaje żywą 

postacią, cenioną i wciąż inspirująco aktualną. W trudnej sytuacji 
dzisiejszej naszego społeczeństwa, wobec kryzysu wartości, stojąc u 

progu dnia beatyfikacji sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego 
pragniemy przybliżyć sobie tę wielką i wspaniałą postać. 

Rozpocznijmy od wspólnego śpiewu refrenu pieśni: 
 

O niezłomny Prymasie Tysiąclecia, Kardynale Stefanie 
Wyszyński. Gdy w sercach naszych brakuje znów miłości, 

módl się za nami i prowadź do świętości. 
 

Niech słowa tego refrenu nam towarzyszą w czasie tego naszego 
dzisiejszego spotkania i staną się naszą modlitwą. Zaśpiewajmy 

wspólnie.   
  

4. LEKTOR I:  

 
DZIECIŃSTWO I LATA SZKOLNE 

 
Stefan Wyszyński był drugim dzieckiem 

Stanisława, organisty z Zuzeli nad 
Bugiem i Julianny z Karpów. Urodził się 3 

sierpnia 1901 r. o godzinie trzeciej w 
nocy w zuzelskiej organistówce, gdzie 

rodzina mieszkała w dwóch izbach,. 
Został ochrzczony w miejscowym 

kościele parafialnym Przemienia Pańskiego.  
Miał liczne rodzeństwo: starszą siostrę Anastazję i 

młodsze, Stanisławę, Janinę, Zofię i brata Wacława. 
Miał także rodzeństwo przyrodnie – Julię i Tadeusza.  

Dzieci państwa Wyszyńskich wychowywane były w 

atmosferze religijnej i  patriotycznej. Rodzice 
odznaczali się wielką pobożnością i szczególną czcią 

do Matki Najświętszej.  
Mały Stefan często widywał swego ojca, klęczącego 

przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, 
pogrążonego w modlitwie. Po latach powie: 
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5. KARD. WYSZYŃSKI:  

 
 „Nie rozumiałem wtedy, dlaczego ojciec tyle czasu klęczy 

przed tym obrazem? Dziś to rozumiem. Był wierny darowi 

modlitwy do ostatnich swoich dni. Dziś rozumiem jego 
modlitwy i służbę, którą traktował nie jako zawód, ale 

jako powołanie sługi ku chwale Bożej, grając i śpiewając 
w dawnej, zabytkowej drewnianej świątyni”. 

 
6. LEKTOR II : 

 
Stanisław Wyszyński jeździł z upodobaniem do Częstochowy, na 

Jasną Górę. Pani Julianna, jego żona – do Ostrej Bramy w 
Wilnie. Później w domu opowiadali o swoich pielgrzymkach. 

Dzieci przysłuchiwały się temu. Nad łóżkiem Stefana wisiały dwa 
obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej 

Ostrobramskiej. Pamięć o nich pozostała mu na całe życie. Po 
latach ksiądz Stefan wspominał: 

7. KARD. WYSZYŃSKI:  

„A w domu nad moim łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki 
Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. I 
chociaż w onym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, 

zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego 
różańca jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po 

obudzeniu się długo przyglądałem się tej Czarnej Pani i tej 
Białej. Zastanawiało mnie tylko jedno, dlaczego jedna jest 

czarna a druga biała. To są najbardziej odległe wspomnienia 
z mojej przeszłości”. 

8. LEKTOR I: 

W roku 1908 Stefan rozpoczął podstawową edukację 
w szkole powszechnej w Zuzeli. W 1910 roku, gdy 

miał 9 lat, rodzina Wyszyńskich przeniosła się z Zuzeli 
do Andrzejewa. Tu Stanisław Wyszyński otrzymał 

nową posadę organisty w miejscowym kościele 

parafialnym Wniebowzięcia NMP. We wrześniu 1910 
roku Stefan podjął naukę w szkole w Andrzejewie. Był 

to jednak dla niego smutny czas. 31 października 
1910 roku stracił matkę, która umarła mając zaledwie 

33 lata. Julia Wyszyńska zmarła w wyniku komplikacji 
poporodowych, a niedługo później nowonarodzone 

niemowlę, Zofia. Śmierć matki nie załamała go ale 
skierowała ku Matce Niebieskiej – ku Tej, „która nie 

umiera”. O tym etapie swego życia kard. Wyszyński 
napisał: 
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9. KARD. WYSZYŃSKI: 
 

 „Z Andrzejewem jestem związany bardzo 

mocno. Tutaj bowiem od roku 1910 
wychowywałem się, tutaj jako 

dziesięcioletni chłopiec utraciłem matkę. 
Spoczywa ona na cmentarzu parafialnym. 

W tej świątyni po raz pierwszy 
przystąpiłem do Stołu Pańskiego. Tutaj 

uczyłem się służyć do Mszy świętej,… w 
tym też kościele w roku 1913 przyjąłem 

sakrament bierzmowania z rąk ówczesnego biskupa 
płockiego – późniejszego męczennika – bł. dziś Juliana 

Nowowiejskiego”. 
 

10. LEKTOR II: 
 

W roku 1911 owdowiały ojciec Stefana ożenił się 

powtórnie. Wybranką została przyjaciółka żony, Eugenia 
Godlewska. Osierocone dzieci potrzebowały opiekunki, a 

dom – gospodyni. Z czasem zaakceptowały macochę, a 
Stefan Wyszyński darzył ja wielkim szacunkiem i 

miłością. Jej zdjęcie wisiało u niego na ścianie zawsze 
obok fotografii matki. Sięgnijmy teraz do wspomnień 

rodzinnych siostry księdza kardynała Wyszyńskiego – 
Janiny: 

 
11. SIOSTRA KARD. WYSZYŃSKIEGO – JANINA JURKIEWICZ: 

„Mijają dni i tygodnie. W 1912 roku Stefan pod opieką ojca 
wyjeżdża do Warszawy. Początkowo uczy się w gimnazjum 

państwowym, ale okazuje się, ze pracownicy kościelni nie 
mają prawa posyłać dzieci do szkół 

państwowych. Dlatego też ojciec musi 

ulokować syna w gimnazjum Wojciecha 
Górskiego… Stefan kończy 2 klasy 

gimnazjum… Wybucha I wojna światowa… Gdy 
mija pierwsza nawałnica wojenna i front 

przesuwa się, zjawia się u ojca ksiądz Leonard 
Załuska z wiadomością, że w Łomży organizuje się 

gimnazjum. W kilka dni później nasza matka zawozi Stefana 
do Łomży i zapisuje do III klasy gimnazjum. Umieszcza go na 

stancji u profesora tej szkoły, pana Kęsickiego… Brat mój 
Stefan kończy III i IV klasę gimnazjum w Łomży, po czym 

przyjeżdża do domu na wakacje. Któregoś wieczoru… 
wzruszony Stefan powiada do rodziców, że chciałby ich o coś 

prosić i chce być tylko sam z nimi w pokoju. Wychodzimy w 
ciszy… Kilka dni później brat mój z matką wybierają się w 



5 

 

jakąś pieszą drogę. Powracają… niosąc jakiś duży pakunek. 

Przez rozdarty papier wygląda czarny materiał. Po obiedzie 
ojciec z powagą podaje nam do wiadomości, że brat nasz 

Stefan chce zostać księdzem i prosił właśnie rodziców o 

wyrażenie zgody. Paczka zawiera materiał dla niego na 
ubranie. Zapada cisza. Patrzymy z szacunkiem na starszego 

brata… Zapewne wie, co robi… Ojciec przez parę dni chodzi 
zamyślony. Obcując z księżmi na co dzień wie, jak trudna jest 

droga kapłana. Boi się o syna, ale sprawę oddaje w ręce 
Boga. Później ojciec często wspominał tę chwilę, jak syn 

klęcząc u nóg rodziców całował ich dłonie, a oni błogosławili 
mu na drogę. Od tej pory Stefan staje się dorosły. Jesienią 

udaje się do Seminarium Duchownego we Włocławku”. 
 

12. LEKTOR I:  
Przyzywajmy teraz po raz kolejny wstawiennictwa sługi Bożego i 

śpiewajmy: O niezłomny Prymasie Tysiąclecia… 
 

 SEMINARZYSTA I KAPŁAN 

Stefan stał się najpierw uczniem tzw. niższego 
seminarium. Przebywał tam do matury. W 1920 

roku w zniszczonym przez bolszewików gmachu 
najstarszego polskiego wyższego seminarium 

duchownego rozpoczął studia. Miał słabe zdrowie, 
często chorował. Z pomocą przyszła młodemu 

Stefanowi Matka Boża Licheńska. W 1924 roku 
trafił do szpitala. Lekarze zdiagnozowali u niego 

tyfus a potem przeszedł ciężkie zapalenie płuc. Trafił po wyjściu ze 
szpitala do Lichenia, gdzie do jego zadań należało m.in. spisywanie 

świadectw ludzi uzdrowionych. Widząc, jak Maryje chętnie pomaga 
swoim czcicielom, i on modlił się prosząc, by pozwoliła mu odprawić 

chociaż jedną Mszę świętą w życiu. Został wysłuchany – powrócił do 
zdrowia. 

LEKTOR II: 

 
Stefan Wyszyński w momencie wyświęcania swego 

rocznika nie miał ukończonych 24 lat, dlatego 
musiał czekać. Uzyskał dyspensę i w dniu swych 23 

urodzin tj. 3 sierpnia 1924 r. przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk chorego biskupa Wojciecha 

Owczarka. W książce pt. „Sursum corda” ks. 
Wyszyński tak opisuje ten czas: 

 
13. KARD. WYSZYŃSKI: 

 „Święcenia kapłańskie otrzymałem w kaplicy Matki Bożej w 
bazylice katedralnej włocławskiej w roku 1924.. Byłem 

święcony sam – 3 sierpnia. Moi koledzy otrzymali święcenia 
29 czerwca, a ja w tym dniu poszedłem do szpitala. Była to 
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szczęśliwa okoliczność, gdyż dzięki temu 

mogłem otrzymać święcenia w kaplicy 
Matki Bożej Częstochowskiej. Gdy 

przyszedłem do katedry, stary 

zakrystianin… powiedział do mnie: Proszę 
księdza, z takim zdrowiem to chyba raczej 

trzeba iść na cmentarz, a nie do święceń. 
…Byłem tak słaby, że wygodniej mi było leżeć krzyżem na 

ziemi niż stać. Byłem święcony przez chorego, ledwo 
trzymającego się na nogach biskupa Wojciecha Owczarka. 

Ale i ja czułem się niewiele lepiej… lękałem  się chwili, gdy 
trzeba będzie wstać. Czy zdołam utrzymać się na nogach? 

Taki był stan mojego zdrowia… Z pierwszą Mszą świętą 
pojechałem na Jasną Górę i tam ją odprawiłem w dniu Matki 

Bożej Śnieżnej, 5 sierpnia 1924 roku. Pojechałem na Jasną 
Górę, aby mieć Matkę, aby stanęła przy każdej mojej Mszy, 

jak stała pod Krzyżem kalwaryjskim. Później w trudnych 
okresach życia, ale pełnych łaski Bożej, wiedziałem już na 

pewno, że najlepiej wszystko zostawić Matce Najświętszej i 

wszystko postawić na Nią”. 
 

14. LEKTOR I: 
Nowo wyświęcony ksiądz Wyszyński musiał poddać 

się dalszej kuracji i pracę kapłańską podjął dopiero w 
październiku. Cieszył się znakomitą opinią u swoich 

przełożonych, którzy dostrzegli jego wybitne zdolności 
i powierzali mu ważne funkcje. Po roku pracy biskup 

włocławski skierował go na dalsze studia na Katolicki 
Uniwersytet Lubelski. W latach 1924-1929 studiuje 

więc na Wydziale Prawa Kanonicznego, przeprowadza 
też studia z zakresu katolickiej nauki społecznej i 

ekonomii w Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.  
 

LEKTOR II: 

W tym czasie poznał też ks. Władysława Korniłowicza, dyrektora 
konwiktu dla księży studentów KUL, który został jego kierownikiem 

duchowym i miał znaczący wpływ na jego duchową drogę.  
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.  
Sięgnijmy jeszcze do świadectwa kolegi z ławy szkolnej i studiów 

uniwersyteckich ks. dr Jana Tyszki: 
 

15. KS. KANONIK DR JAN TYSZKA: 
 „Z Księdzem Prymasem przyjaźniłem się przez całe 70 lat… 

Ja po skończeniu gimnazjum wstąpiłem do seminarium 
duchownego w Łomży. Zostałem kapłanem w 1926 roku… 
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Zaprosiłem ks. Stefana… aby mówił kazanie 

w czasie mojej prymicyjnej Mszy św. w 
Andrzejewie. Potem ksiądz Wyszyński był 

studentem KUL. Mnie też ksiądz biskup 

skierował na studia w 1926 roku. Ksiądz 
Stefan Wyszyński skończył studia 29 maja 

1929 r.  Nigdy nie tracił czasu…. Często 
widziałem, że czytał Pismo święte w różnych językach: 

niemieckim, francuskim, łacińskim… był pełen dowcipu i 
humoru… Wykazywał dużą wiedzę i zdolności organizacyjne. 

Zapraszano go także do wszystkich kościołów z kazaniami… 
Po skończeniu studiów spotykaliśmy się jeszcze od czasu do 

czasu, kiedy przyjeżdżał do Andrzejewa na grób swojej matki 
czy do Łomży”.   

 
16. LEKTOR I: 

W październiku 1930 r. został na kilka miesięcy 
wikarym w parafii w Przedczu Kujawskim. Podjął też 

wykłady z nauk społecznych Kościoła w Wyższym 

Seminarium Duchownym, stał na czele redakcji 
„Ateneum Kapłańskiego”, zajmował się publicystyką, 

podpisując swe teksty pseudonimem „Zuzelski”. W 
latach 1931 – 1932 był również dyrektorem 

Diecezjalnych Dzieł Misyjnych. Od 1932 roku działał w 
Chrześcijańskich Związkach Zawodowych, organizował Katolicki 

Związek Młodzieży Robotniczej, a także prowadził Chrześcijański 
Uniwersytet Robotniczy. Jednocześnie pełnił w kurii funkcję 

promotora sprawiedliwości i obrońcy węzła małżeńskiego, a od roku 
1938 sędziego Sądu Biskupiego.  

 
LEKTOR II: 

WYBUCHŁA II WOJNA ŚWIATOWA.  
Ksiądz Wyszyński 14 września 1939 roku prowadzi 

rozmowy z Niemcami w sprawie dalszego 

funkcjonowania seminarium duchownego. Ks. biskup, 
a obecnie błogosławiony Michał Kozal nakazał mu 

wyjazd, gdyż zaczęło go poszukiwać Gestapo. Opuścił 
Włocławek i udał się 5 listopada do Grabkowa, a 

następnie do Wrociszewa, do domu swego ojca.  
Tam dowiedział się, że Niemcy aresztowali biskupa Kozala oraz 

profesorów i kleryków włocławskiego seminarium.  W lipcu 1940 
roku na prośbę wspomnianego już ks. Władysława Korniłowicza 

przeniósł się do Kozłówki i objął opiekę duchową u sióstr 
franciszkanek Służebnic Krzyża i ich niewidomych 

podopiecznych, którzy zostali przesiedleni ze 
zniszczonych Lasek do majątku Zamoyskich. W 

październiku 1941 roku zagrożony odnawiającą się 
chorobą płuc, wyjechał na kurację do Zakopanego. 
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Został tam aresztowany. Gestapowcy nie wiedząc prawdopodobnie 

kogo mają w swych rękach po kilku godzinach wypuścili go na 
wolność. Sam ks. Wyszyński swoje uwolnienie przypisywał 

modlitwom sióstr urszulanek do Matki Najświętszej. W czerwcu 1942 

r. ks. Stefan przeniósł się do podwarszawskich Lasek, gdzie został 
kapelanem ośrodka dla niewidomych, gdyż ks. Jan Zieja był 

poszukiwany przez Gestapo za działalność w Armii Krajowej. Ks. 
Wyszyński także zaangażował się w ruch oporu. Otrzymał 

pseudonim „Siostra Cecylia”. Gdy chłopcy z AK szli do akcji, ks. 
Wyszyński z dziećmi i siostrami franciszkankami prowadził nocne 

adoracje Najświętszego Sakramentu. Mawiał: „Dzieci, 
przystępujemy do akcji”.  

LEKTOR I: 
Wybuch powstania warszawskiego zastał ks. 

Wyszyńskiego w Laskach. W sierpniu na terenie 
zakładu w Laskach otwarto szpital powstańczy – 

jego kapelanem został ks. Wyszyński, który 
wiosną 1944 r. wstąpił do Armii Krajowej 

otrzymując pseudonim „Radwan III”. Został także 

kapelanem Okręgu Wojskowego Żoliborz – 
Kampinos. Ksiądz Wyszyński zajmował się 

rannymi powstańcami, służąc im posługą kapłańską i samarytańską. 
W wolnych chwilach ksiądz Wyszyński udawał się do kaplicy, leżał 

krzyżem i pogrążał w modlitwie, polecając Bogu i Matce Najświętszej 
ginącą stolicę i jej bohaterskich obrońców. Nocą stał i błogosławił 

płonącą Warszawę.   
 

LEKTOR II: 
Po przejściu frontu, w lutym 1945 r. ks. Stefan 

Wyszyński opuścił Laski oraz Warszawę i powrócił do 
Włocławka. Tam został w marcu mianowany rektorem 

Wyższego Seminarium Duchownego. Gmach 
seminarium był zniszczony, biblioteka spalona, a 

profesorowie nie wrócili jeszcze z niemieckich obozów. 

Ks. Wyszyński znalazł tymczasowy budynek w 
oddalonej o 30 kilometrów parafii Lubraniec. 15 

sierpnia 1945 roku został mianowany kanonikiem 
kapituły katedralnej we Włocławku i rozpoczął 

wydawanie pisma diecezjalnego „Ład Boży”. W stolicy 
diecezji na nowo podjął głoszenie kazań i spowiadał. 

 
 

LEKTOR I: 
BISKUP LUBELSKI 

Nie miał jeszcze skończonych 45 lat kiedy prymas 
Polski ks. kardynał August Hlond, arcybiskup 

metropolita gnieźnieński i poznański, oznajmił 25 
marca 1946 roku, w uroczystość Zwiastowania, 
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księdzu Stefanowi Wyszyńskiemu, że 4 marca Papież Pius XII 

mianował go biskupem lubelskim. Konsekracja została wyznaczona 
na drugą niedzielę maja. Wcześniej biskup nominat miał udać się do 

Częstochowy na rekolekcje poprzedzające otrzymanie sakry 

biskupiej. Po latach tak wspomina: 

17. KARD. WYSZYŃSKI: 
 „Podobało się Bogu, aby doprowadzić mnie 

po wielu latach służby kapłańskiej do pełni 
kapłaństwa. W roku 1946 otrzymałem 

powołanie na biskupa lubelskiego. Byłem tym 
mocno przestraszony. Ponieważ czułem, że 

przerasta to moje siły, zwłaszcza w tak 
trudnych czasach, jakie przed Kościołem 

Bożym stanęły w okresie powojennym – opierałem się Stolicy 

Świętej. Musiałem jednak ustąpić, bo kardynał Prymas Hlond 
powiedział: „Papieżowi się nie odmawia”. Przypomniałem 

sobie modlitwę matki mojej i mojego ojca przed obrazem 
Matki Boskiej Częstochowskiej, w kościele parafialnym w 

Zuzeli. Postanowiłem iść w ich ślady. Dlatego po konsekrację 
biskupią pojechałem na Jasną Górę. Odtąd już życie moje 

związane jest z Jasną Górą”. 

18. LEKTOR II:  
Konsekracja nowego biskupa lubelskiego odbyła 

się na Jasnej Górze 12 maja 1946 roku w święto 

Matki Bożej Łaskawej. Uroczystego aktu 
konsekracji dokonał Prymas August Hlond. Ingres 

do Lublina odbył się 26 maja, a rzesze wiernych 
entuzjastycznie przyjęły nowego pasterza. Ksiądz 

biskup Wyszyński kierował diecezją lubelską w 
trudnym okresie powojennym. Starał się nadrobić 

zaniedbania okresu wojennego, organizował duszpasterstwo, 
wizytował parafie, bierzmował, prowadził rekolekcje, głosił kazania w 

czasie których zwracał się do ludzi: „Dzieci moje”. Głosił  
konferencje, założył „Caritas”, podjął dzieło 

odbudowy moralności i godności człowieka. Władze 
komunistyczne uznały go za wroga klasowego i 

ideologicznego. Owocna działalność biskupa Stefana 
Wyszyńskiego w Lublinie zakończyła się po śmierci 

Prymasa kardynała Augusta Hlonda. Umierający 22 

października 1948 r. Prymas napisał wcześniej do 
papieża  Piusa XII list, w którym prosił Ojca 

Świętego o nominację biskupa Stefana 
Wyszyńskiego na nowego prymasa. Papież przychylił 

się do tej prośby i 12 listopada 1948 roku na 
konsystorzu ogłosił jego nominację, a swą decyzję o 

mianowaniu Prymasem 47–letniego biskupa Stefana 
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Wyszyńskiego podpisał 16 listopada 1948 roku w święto Matki Bożej 

Miłosierdzia -  Ostrobramskiej.  

Módlmy się teraz śpiewem, przyzywając wstawiennictwa sługi 

Bożego Stefana Wyszyńskiego: O niezłomny Prymasie… 

LEKTOR I: 
BISKUP STEFAN WYSZYŃSKI PRYMAS POLSKI 

W ingresowym liście pasterskim 6 stycznia 1949 roku 
nowy Prymas Polski pisał: 

 

 
 

19. KARD.  WYSZYŃSKI 
 „Nie jestem ani politykiem, ani dyplomatą, nie 
jestem działaczem ani reformatorem. Jestem 

natomiast ojcem Waszym duchowym, pasterzem i 
biskupem dusz Waszych, jestem apostołem Jezusa 

Chrystusa. Posłannictwo moje jest kapłańskie, 
pasterskie, apostolskie, wyrosłe z odwiecznych 

myśli Bożych…” (6 stycznia 1949 r. List pasterski na 

ingres do katedr w Gnieźnie i w Warszawie) 

20. LEKTOR II. 
  KARDYNAŁ I WIĘZIEŃ 

Na konsystorzu 12 stycznia 1953 roku został Prymas Wyszyński 
kardynałem. Nie mógł jednak osobiście odebrać kapelusza 

kardynalskiego, gdyż władze polskie odmówiły wydania mu 
paszportu. Zaostrzał się już kurs polityki wobec Kościoła. 

LEKTOR I: 
Dnia 26 września 1953 roku Prymas został aresztowany i 

wywieziony z Warszawy. W opinii lubelskiego 
Urzędu Bezpieczeństwa Kardynał Stefan 

Wyszyński to: zdolny dyplomata, socjolog, 
kaznodzieja i wróg Polski Ludowej. Miejscem 

pierwszej izolacji Prymasa od społeczeństwa był 
Rywałd Królewski, więziono go od 26 września 

do 12 października 1953 r. W zapiskach Prymasa 
czytamy: 

21.  KARD. WYSZYŃSKI: 

„(…) to nie jest więzienie. Pomimo to czuwa nade mną blisko 
20 ludzi „w cywilu”. Nie opuszczają korytarza i w dzień i w 

nocy; skrzypiące kroki słyszę cały dzień”.  
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22. LEKTOR II:  

Drugim miejscem odosobnienia Kardynała 
Wyszyńskiego był Stoczek Warmiński, 11 km na 

wschód od Lidzbarka, między Olsztynem i 
Bartoszycami. Prymas został przywieziony do 

Stoczka nocą 12 października 1953 i przebywał tu do 
6 października 1954.  

LEKTOR I: 

Od 6 października 1954 do 26 października 1955 

więziono Prymasa w trzecim miejscu, tym razem w 
Prudniku Śląskim, leżącym około 7 km od granicy 

czeskiej. Kardynał Wyszyński zapisał w dzienniku:  

 

23.  KARD. WYSZYŃSKI:  

„Za kilka dni Polska rozpocznie niezwykły Rok Jubileuszowy: 
300 lat obrony Jasnej Góry. (…) Warto myśleć o „obronie 

Jasnej Góry” roku 1955. – Jest to obrona duszy, rodziny, 
narodu, Kościoła – przed zalewem nowych „czarów”.(…) 

„Obrona Jasnej Góry” dziś – to obrona chrześcijańskiego 
ducha Narodu, to obrona kultury rodzimej, obrona jedności 

serc ludzkich – w Bożym Sercu(…)”. 

24. LEKTOR II: 
Czwarty i ostatni etap przetrzymywania w więzieniu 

Prymasa trwał od 27 października 1955 do 28 

października 1956 w Komańczy, miejscowości na 
całkowitym odludziu, około 30 km na południe od 

Sanoka, niedaleko granicy ze Słowacją. 16 maja 
1956 roku w Komańczy powstał tekst odnowionych 

Ślubów Narodu (których idea zrodziła się 
podczas uwięzienia w Prudniku).  

Dnia 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze 
odnowione  zostały Jasnogórskie Śluby Narodu 

w obecności milionowej rzeszy pielgrzymów. Na 
tronie przygotowanym dla Prymasa złożono 

biało-czerwone róże.  
 

25.  ŚPIEW:  
1. O wielka Matko Boga i człowieka,  

Tobie ojcowie nasi ślubowali, 
Twojej opiece los całego świata 
Oraz ojczyzny naszej powierzali. 

Dziś wielkie hasła wcielać chcemy w życie 
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By nie złamane było dane słowo, 

Chcemy wypełniać wszystkie przyrzeczenia, 
W Twoją opiekę oddać się na nowo. 

REFREN: 
Królowo Polski przed Twym tronem 
Odnowić śluby nasze chcemy 

By jak przed laty znów powiedzieć, 
Że przyrzekamy, ślubujemy. 

Wolności wiary i Kościoła 
Za wszelką cenę strzec będziemy, 
Królowo Polski przyrzekamy! 

Królowo Polski – ślubujemy! 

26.  LEKTOR I: 

Dnia 25 października 1956 przyjechali do 

Komańczy Zenon Kliszko, wiceminister 
sprawiedliwości i poseł Władysław Bieńkowski. 

Prosili Prymasa o niezwłoczny przyjazd do 
Warszawy z uwagi na zaistniałą tam sytuację 

polityczną. Rozmowy trwały dwie godziny. 
Prymas postawił warunki, które zostały przyjęte.  

LEKTOR II: 
TYSIĄCLECIE CHRZTU POLSKI 

Dopiero 18 maja 1957 roku tj. po czterech latach 
od nominacji kardynał Wyszyński mógł udać się do 

Rzymu, by z rąk Piusa XII przyjąć insygnia 
kardynalskie. W latach 1957 – 1965 kard. 

Wyszyński prowadził Wielką Nowennę przed 
Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski, którą 

przygotowywał naród do religijnego przeżycia tej 
rocznicy.  

W 1957 roku rozpoczął Nawiedzanie Polski przez 
kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej 

Częstochowskiej.  
Nowennę zakończył 3 maja 1966 roku uroczystym 

Aktem Oddania Narodu Matce Bożej za wolność 

Kościoła w Polsce i świecie. W uroczystości wziął 
udział cały Episkopat Polski.  

LEKTOR I. 
W latach sześćdziesiątych kard. Wyszyński czynnie 
uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. 

Na auli soborowej cieszył się wielkim uznaniem 
wśród biskupów świata. Na ręce Pawła VI złożył 

memoriał Episkopatu Polski o ogłoszenie Maryi 
Matką Kościoła. Ojciec Święty spełnił te prośbę 21 

listopada 1964 roku. 
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LEKTOR II. 

WYBÓR PAPIEŻA JANA PAWŁA II 
Dnia 16 października 1978 roku na Stolicę Piotrową 

został wybrany Polak – kardynał Karol Wojtyła. Ks. 
Prymas tak wspomina ten moment: 

 
 

27. KARD. WYSZYŃSKI: 

 „Gdy podszedłem do Jana Pawła II z 
pierwszym homagium, usta nasze niemal 

jednocześnie otworzyły się imieniem Matki 

Bożej Jasnogórskiej: To Jej dzieło”. 

 

28. LEKTOR I: 

Kiedy w czasie homagium kard. Wyszyński podszedł do Papieża 

Polaka, ukląkł i ucałował jego pierścień wtedy Ojciec święty wstał, 
podniósł go i ucałował jego rękę. Następnego dnia – w czasie 

audiencji dla Polaków – kard. Wyszyński znów uklęknął przed 
papieżem Jan Paweł II uczynił to samo wobec Prymasa i tak długą 

chwilę trwali w braterskim uścisku. Chwilę później Jan Paweł II 
wypowiedział niezapomniane słowa, które słyszeliśmy na samym 

początku. 

LEKTOR II: 

PAPIEŻ W POLSCE 
W dniach 2 do 10 czerwca 1979 roku Prymas 

Tysiąclecia przyjął, po raz pierwszy w Polsce 
widzialną Głowę Kościoła – Ojca Świętego – Jana 

Pawła II. Władze komunistyczne czyniły wiele 
wysiłków, aby mało kto mógł wziąć udział w 

spotkaniu z papieżem.  
Nie udało się – tłumy witały polskiego papieża wszędzie, gdzie 

przybył, a obok stał i witał go ksiądz Prymas Stefan Wyszyński. 

LEKTOR I: 

Nadszedł rok 1980. W lipcu i sierpniu trwały strajki, podpisano 
porozumienia w Jastrzębiu i Gdańsku. W te gorące dni Prymas starał 

się uspakajać nastroje, by nie dopuścić do rozlewu krwi. Przyjął 
strajkujących oraz stał się głównym doradcą „Solidarności”.  



14 

 

W połowie marca 1981 roku u kard. Stefana Wyszyńskiego 

rozpoznano chorobę przewodu pokarmowego – nowotwór złośliwy o 
najwyższej aktywności.  

LEKTOR II: 
W środę 13 maja 1981 roku dokonano zamachu na 

Ojca Świętego, a nazajutrz opublikowano komunikat 
o poważnej chorobie Prymasa Wyszyńskiego. 

Ruszyliśmy solidarnie do kościołów na modlitewne 
czuwanie w intencji ocalenia Jana Pawła II i Prymasa 

Wyszyńskiego. W piątek 15 maja w katedrze 
warszawskiej została odprawiona niezwykle 

wzruszająca Msza święta w ich intencji. Wierni usłyszeli słowa 
chorego Prymasa odtworzone z magnetofonu. Nagrania dokonano 

dwie godziny przed rozpoczęciem Mszy św. Prymas mówił słabym i 

drżącym z wysiłku głosem: 

29. KARD. WYSZYŃSKI: 
„Dzisiaj pozostaje nam jedno: wszystkie nasze osobiste 

cierpienia, udręki starajmy się dołączyć do tych wielkich 
udręk świata. Na pewno Ojciec Święty też to tak przeżywa, 

ażeby osobiste udręki składać w dłonie Matki Kościoła, której 
zawierzył na Jasnej Górze. To jest Jego najważniejsze dzieło. 

W porównaniu z tym wielkim dziełem nasze osobiste 
cierpienia stają się maluczkie i dlatego, najmilsi i ja, 

dotknięty obecnie w moich najrozmaitszych dolegliwościach 

fizycznych, muszę uważać je za skromne i małe w 
porównaniu z tym, co dotknęło Głowę kościoła” 

30. LEKTOR I: 
Prymas wiedział, że umiera, a swoje cierpienia 
ofiarował w intencji uzdrowienia Ojca Świętego. Do 

podobnej ofiary wezwał wiernych. Dnia 16 maja 
Prymas przyjął sakrament chorych. Dnia 22 maja 1981 

roku kard. Wyszyński po raz ostatni wystąpił 
publicznie, otwierając obrady Rady Głównej Episkopatu 

Polski. Dnia 26 maja został opublikowany 

przygnębiający komunikat o krytycznym stanie zdrowia 
Prymasa Polski. 

LEKTOR II: 
Dnia 28 maja 1981 roku, w Uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego o godz. 4.40 

Prymas Tysiąclecia, Kardynał Stefan 
Wyszyński odszedł do Boga.  

Miał 80 lat z tego 57 lat przeżył w kapłaństwie, 
35 lat był biskupem, 32 lata arcybiskupem 
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gnieźnieńskim i warszawskim oraz Prymasem Polski, 28 lat 

członkiem Kolegium Kardynalskiego. Kardynał Wyszyński zostawił 
niezwykły testament, który napisał na Jasnej Górze dwanaście lat 

przed swoją śmiercią.  

LEKTOR I:  

W 1989 roku rozpoczął się jego proces 
beatyfikacyjny, który 6 lutego 2001 roku, po 

dwunastu latach został zamknięty. Kościół i wierni 
w Polsce nie ustawali w modlitwach o rychłe 

wyniesienie na ołtarze Prymasa Tysiąclecia. 
Modlitwy te zostały wysłuchane. Uznany został 

cud uzdrowienia z nowotworu tarczycy 
wyproszony za wstawiennictwem sługi Bożego 

kard. Wyszyńskiego. 

LEKTOR II: 
 
Dnia 7 czerwca 2020 roku w Warszawie papieski 

wysłannik kard. Angelo Becciu, prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych, w imieniu Ojca  Świętego 

Franciszka będzie przewodniczył uroczystościom 
beatyfikacyjnym i Mszy św., podczas których zostanie 

odczytany dekret beatyfikacyjny. Ogłosi on, że 
Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, 

arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski, 

zostanie błogosławionym Kościoła katolickiego i w 
Polsce będzie miał prawo do odbierania czci 

publicznej.  
 

Za ten dar, za niedługo już błogosławionego kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, wyśpiewamy za chwilę przed 

Jezusem wystawionym w monstrancji dziękczynne MAGNIFICAT.  
 

31. WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:  
Bądźże pozdrowiona Hostio żywa… (SK 207) 

 
32. MODLITWA O WSTAWIENNICTWO BŁOGOSŁAWIONEGO KARDYNAŁA 

STEFANA WYSZYŃSKIEGO. 
 

33. MAGNIFICAT (SK 751.10d) 

 
34. PIEŚŃ NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Pobłogosław (SK 328) 

 
35. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 

 
36. PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: O niezłomny… (cała) 
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MODLITWA O WSTAWIENNICTWO  
BŁGOSŁAWIONEGO  

KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 
 

Ukochany kardynale Stefanie Wyszyński. 
Opiekunie wszystkich Polaków. 
Orędowniku w każdej trudnej sytuacji rodaków. 
Ojcze narodu Polskiego. 
Obrońco uciśnionego. 
Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo do Boga jedynego…. 
(intencja…). 
Wiem, że nie opuścisz mnie w potrzebie. 
Ty wspierałeś w trudach każdego człowieka. 
Głosiłeś dobrą nowinę. 
Broniłeś od złego. 
Pomagałeś podnieść z upadku, ofiarując całego siebie. 
Wierzę, że i teraz wstawiasz się za nami do Boga Miłosiernego, 
wypraszając łaski ze Świętymi w Niebie. 
 

Ojcze Nasz…. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 
 
 
Uwaga! Jeżeli istnieje możliwość to obrazy obok umieszczone 
tekstu można wyświetlać na ekranie TV lub z rzutnika 
komputerowego na ekran umieszczony w odpowiednim miejscu. 
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