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Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia

Kardynał Stefan Wyszyński:
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Oddaliśmy Bogu samemu
tego, który do Boga nade
wszystko należał – nam
zaś był dany jako pasterz
i pierwszy w Polsce
biskup ku głębokiemu
zbudowaniu. Stał się (...)
autentycznym świadkiem
Chrystusa wśród
ludzi, nauczycielem
i wychowawcą w duchu
całej prawdy o człowieku.
Ucząc zaś i pasterzując,
starał się (...) służyć
ludziom i narodowi,
których dobry Bóg
postawił na drodze jego
posłannictwa.
Jako nieustraszony
rzecznik godności
człowieka oraz jego
nienaruszalnych praw
w życiu osobistym,
rodzinnym, społecznym
i narodowym, stał
się zmarły Prymas
szczególnym przykładem
żywej miłości Ojczyzny
i musi być policzony jako
jeden z największych
mężów w jej dziejach.
Jan Paweł II

Wspieraj wydawanie „Dobrych Nowin” poprzez SMS-owy zakup!

7555

MAT.RAFAEL.DN

Wyślij SMS pod numer
o treści
(opłata 5 zł + VAT, tj. 6,15 zł brutto), a otrzymasz niespodziankę.

Informujemy, że numer telefonu każdego, kto wysyła SMS o treści MAT.RAFAEL.DN pod nr 7555, zostaje zapisany w bazie należącej do Stowarzyszenia Rafael. Więcej na: https://dobrenowiny.pl/polityka-prywatnosci.
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oczątkowo miała to być beatyfikacja samego kard. Stefana Wyszyńskiego. Miała się odbyć 7 czerwca 2000 roku. Jej odłożenie z powodu pandemii zaowocowało
tym, że – jak się wyraził kard. Kazimierz
Nycz – matka Czacka „dogoniła” w procesie
beatyfikacyjnym Prymasa, gdyż zatwierdzony został cud za jej wstawiennictwem,
co otworzyło drogę ku wyniesieniu jej
na ołtarze. „To nie kwestia przypadku, bo
u Pana Boga nie ma przypadków. Ich drogi
przecinały się w ciągu prawie 40 lat bardzo
często” – przyznał metropolita warszawski.
Choć Prymas Tysiąclecia i matka Czacka
byli bardzo różni – Kardynał był dalekowzrocznym przywódcą Kościoła w trudnych
czasach, a matka Elżbieta skromną, niewidomą zakonnicą – to posiadali uzupełniające

się charyzmaty. Jest też ważny wspólny mianownik, który ich łączy. Oboje mają olbrzymie zasługi w odrodzeniu polskiego chrześcijaństwa w czasach totalitaryzmu, a spuścizna każdej z tych postaci jest aktualna jako
istotna busola na dziś.
Wspólnej beatyfikacji, która odbędzie
się 12 września br. o godz. 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie, przewodniczyć będzie kard. Marcello
Semeraro, legat papieski, który dokona
promulgacji dekretu beatyfikacyjnego.
W Mszy Świętej beatyfikacyjnej uczestniczyć będzie m.in. prezydent Andrzej Duda
i reprezentanci innych władz, polscy biskupi
i przedstawiciele episkopatów zagranicznych,
księża święceni przez kard. Wyszyńskiego
i członkinie założonego przez niego instytutu

świeckiego (dziś Instytut Prymasowski), niewidomi wychowankowie z Lasek, liczne delegacje
wiernych z diecezji, którymi Prymas kierował,
oraz innych diecezji, członkowie zgromadzeń
i ruchów apostolskich, a także pozostali wierni.
Ze względu na pandemię uroczystość,
zgodnie z wyraźnymi wytycznymi Stolicy Apostolskiej, będzie miała skromny
charakter, a liczba jej uczestników została ograniczona wymogami sanitarnymi. W samej świątyni może
być obecnych 2,5 tys. osób, z czego tysiąc na dolnym poziomie.
W sektorach przed kościołem
może przebywać ok. 5 tys. osób.
Ostateczna liczba obecnych będzie zależeć od aktualnej sytuacji epidemicznej.

W obronie życia
„Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma
utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy 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 Narodu” – takie słowa
zapisał Prymas Tysiąclecia w tekście „Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego”. Kardynał Wyszyński zawsze stał na straży życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Z

iemia polska ma być ziemią
żywych, a nie umarłych.
Dlatego rodzina polska musi
rodzić żywe dzieci, nie trupy.

J

aka jest rodzina domowa,
taka też będzie rodzina ojczysta – naród.

J

eśli rodzina domowa będzie rodzić żywych, to
i naród będzie żył; jeśli rodzina domowa uszanuje dzieci, będzie
uszanowany w tej
Ojczyźnie człowiek.
Jeśli nie będą umieli
uszanować maleńkiego życia, które się rodzi w komórce ogniska domowego, nie
uszanują i życia, i obywateli, bo mordować nauczą już
w rodzinie. Naprzód będą

mordować swoje dzieci,
a potem innych obywateli.
W ten sposób zamiast społeczności życiodajnej, będzie się wyrabiać społeczność morderców i naród
będzie samobójczy. Zada
sobie samemu śmierć własną ręką. I skończy się taki
naród i sprawdzi się to, co
o niektórych narodach już
dzisiaj mówią słowami Pisma Świętego: „Imiona głupich będą wymazane z ziemi żyjących”.
Do akademików,
Warszawa, 7 maja 1958 r.

– uzdrowienie z raka
W

fot. Wikimedia Commons
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Cud do beatyfikacji

Beatyfikacja kard. Stefana
Wyszyńskiego odbędzie się
w niedzielę, 12 września,
w Świątyni Opatrzności
Bożej w Warszawie. W czasie
uroczystości do chwały
ołtarzy wyniesiona zostanie
także matka Elżbieta Róża Czacka.

1988 r. młoda, bo zaledwie dziewiętnastoletnia kobieta, postulantka we
Wspólnocie Sióstr Uczennic Krzyża, s. Nulla Garlińska, usłyszała dramatyczną diagnozę: nowotwór tarczycy. Jej stan zdrowia był tak poważny, że medycyna nie dawała jej szans na przeżycie. 17 lutego 1988 r. w Szczecinie przeprowadzono rozległą operację, usuwając zmiany nowotworowe oraz dotknięte
przerzutami węzły chłonne.
Zaraz po zabiegu wydawało się, że stan zdrowia s. Nulli poprawia się. Niestety, tylko
na chwilę. Na początku kolejnego roku pacjentka trafiła do Instytutu Onkologii w Gliwicach. W styczniu i marcu 1989 r. leczono ją tam jodem radioaktywnym. W gardle chorej wytworzył się pięciocentymetrowy guz, który dusił ją i zagrażał jej życiu.
W tej dramatycznej sytuacji wiele osób modliło się za chorą siostrę.
Prosili o wstawiennictwo Sługę Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. 14 marca 1989 r. stwierdzono przełom w chorobie s. Nulli.
Kolejne badania prowadzone w gliwickim Instytucie Onkologii
potwierdzały dobry stan zdrowia pacjentki. W ciągu 30 lat nie
stwierdzono u niej nawrotu nowotworu.
Specjalne komisje zbadały przypadek s. Nulli i uznały, że
zdrowie zawdzięcza wstawiennictwu Prymasa Tysiąclecia. Do
tej opinii przychylił się także Ojciec Święty Franciszek, który
zatwierdził cud.

fot. Roland von Bagratuni, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0, GFDL

Długo czekaliśmy
na tę beatyfikację
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B

ogactwo narodu jest nie
w banku, tylko w kołysce!”. (...)

N

ie poddawajcie się, najmilsi błędnym doktrynom i głoszonym opiniom,
tak szkodliwym dla ducha
tyka lekarska każe drżeć narodu i moralności chrzei lękać się o każde życie ścijańskiej. Nie ulegajcie ari każde ratować. W bezna- gumentom, które przyznają
dziejnej nawet sytuacji nie Wam prawo zabijania włapozwala jeszcze odstępo- snych dzieci. Nie ma takiego
wać od łoża człowieka naj- prawa! Nawet Bóg tego nie
bardziej zagrożonego.
czyni! Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Bóg,
le nawet wówczas jest
Najmilsi, wskrzesza zmarjeszcze nadzieja. Gdy
łych do nowego życia. Nikt
lekarz opuszcza ręce w ponie ma prawa zabijać i nikt
czuciu bezsilności, pozostaje
nikomu nie może dać prawa
drugi obrońca życia. On teraz
do zabijania dzieci. (...)
będzie czuwał, aby rozpalić gasnący płomyk w świaeśli więc coraz bardziej
tłość wiekuistą. Tu się sporozumie się, że jest czymś
tykają lekarz i kapłan przy niestosownym sięgać po cutym samym naszym bracie, dze życie; jeżeli dzisiaj wszyktóry nie umiera, który dzie- scy wypowiadają się przedzictwem posiadł nieśmier- ciwko wojnom, aby nie ginęli
telność, z którym spotkamy ludzie, to jakim prawem – pysię kiedyś w obliczu naszego tamy – matka miałaby dać
wspólnego Ojca, Ojca na- komuś prawo do zniszczenia
szego życia.
życia, które się w niej budzi?
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Jak dokonać wpłaty?
◆ zrób przelew internetowy wg
danych na formularzu obok lub
◆ zrealizuj wpłatę przez
www.dobrenowiny.pl/wplac lub
◆ dokonaj wpłaty w banku albo
na poczcie wg załączonego
blankietu
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„Dobre Nowiny”
wydawane są dzięki
darowiznom Czytelników.
A

Z serca dziękujemy za każdą wpłatę.

Drodzy Czytelnicy!

Dobre Nowiny
Prymasowi
i o Prymasie
Do rąk naszych Czytelników oddajemy numer specjalny „Dobrych Nowin”. Ma
on przybliżyć postać Prymasa
Tysiąclecia. Pokazać człowieka
całkowitego oddania się Bogu
poprzez Maryję, wzór nieustannej modlitwy poprzez codzienną pracę oraz nadziei w najtrudniejszych okolicznościach,
a zarazem kogoś, kto potrafi
przebaczać swoim prześladowcom. Człowieka epatującego
wielkością, a jednocześnie pokorą i skromnością, darzącego
szacunkiem każdego spotkanego. Wzór dla każdego z nas.
Życie, z którego warto czerpać
i które warto naśladować, by
zdobyć świętość...
Małgorzata Pabis

J

P

acjent, lekarz i kapłan
wspólnie są odpowiedzialni przed Bogiem życia za życie ludzkie. To jest
chrześcijańska filozofia i polityka życia.
Do lekarzy, Warszawa,
15 marca 1959 r.

J

akim prawem?! Nie ma takiego prawa, takie prawo
nie istnieje! Gdyby nawet głosiło się, że jest, będzie to zawsze
pomyłka i nieporozumienie.
Podczas wizytacji parafii
św. Józefa, Warszawa, 17 maja
1959 r.

Informujemy, że dane podane przy wpłacie są
zbierane do bazy należącej do Stowarzyszenia
Rafael, ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków. Stowarzyszenie wpisane jest do rejestru KRS pod numerem KRS 0000152542 przez Sąd Rejonowy
w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP 9451920090. Dane są
gromadzone i przetwarzane tylko na potrzeby
Stowarzyszenia Rafael. Więcej: http://dobrenowiny.pl/polityka-prywatnosci

Wydawca:
Stowarzyszenie Rafael

ADRES REDAKCJI:
ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków
tel./fax: 12 411 14 52 w. 58
www.dobrenowiny.pl
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

Redakcja: Małgorzata Pabis (red. nacz.),
Mieczysław Pabis (sekretarz redakcji), Tomasz Balon-Mroczka,
Henryk Bejda, ks. Leszek Smoliński
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dobrenowiny@rafael.pl
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Prymas Tysiąclecia

Stefan Wyszyński (1901–1981) wychowany w głęboko religijnej rodzinie
od dziecka „nasiąkał” miłością do Matki Bożej.
na działalności harcerskiej zakazanej przez władze okupacyjne
Łomży. Wyszyński uważał, że
były to „pierwsze cierpienia dla
Ojczyzny”.
Stefan Wyszyński o tym, że
chce zostać kapłanem, myślał
od dziecka. Swoje pragnienie
wyjawił ojcu po raz pierwszy
jako szesnastolatek. Ojciec zapytał go wówczas, czy zdaje sobie sprawę z tego, co znaczy być
księdzem...

Na kapłańskiej
drodze

Stefan Wyszyński z ojcem (Zuzela 1909 r.)
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 przywozili 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 Częstochowy?
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, dlaczego jedna jest czarna, a druga biała?

O

d najmłodszych lat Stefan
Wyszyński – choć było to
zabronione i groziło za
to prześladowanie – poznawał
historię swojej Ojczyzny. Oprócz
obrazów religijnych na ścianach
jego rodzinnego domu wisiały
portrety wybitnych Polaków: Ta-

deusza Kościuszki i księcia Józefa
Poniatowskiego. Nie brakowało
również dobrych lektur.
Stefan wraz z tatą przemierzał odległe zakątki lasów, by
stawiać krzyże na powstańczych
mogiłach. Poznał nawet, co to
kara chłosty, gdy został złapany

W 1918 r. Stefan został zapisany do Liceum Piusa X we Włocławku, które było Niższym Seminarium Duchownym. Uważał
bowiem, że kapłaństwo „to jedyna droga dla niego i nie może
być innej”. Pewny raz obranej
ścieżki w 1920 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.
„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 podniesieniem
ducha”– wspominał po latach.

Pięcioletni
Stefan Wyszyński
z Matką (Zuzela
1906 r.)

W 1924 r. przeszedł ciężkie
zapalenie płuc. Jego święcenia
ze względu na zły stan zdrowia
zostały odłożone w czasie. Po
wyjściu ze szpitala trafił do Lichenia, gdzie angażował się w pracę
duszpasterską – między innymi
spisywał świadectwa uzdrowionych dzięki wstawiennictwu
Matki Bożej Licheńskiej. Widząc,
jak chętnie Maryja pomaga swoim czcicielom, modlił się, prosząc, by pozwoliła mu odprawić
chociaż jedną Mszę Świętą w życiu. Został wysłuchany...
Święcenia kapłańskie Stefan Wyszyński przyjął 3 sierpnia

początek ks. Wyszyński został
wikarym katedry włocławskiej,
a jednocześnie redaktorem
dziennika „Słowo Kujawskie”.
Niedługo potem podjął studia
z prawa kanonicznego i nauk
społeczno-ekonomicznych na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W tym czasie był też duszpasterzem studentów.
Ksiądz Wyszyński uwieńczył
studia w 1929 r. obroną pracy doktorskiej na temat prawa
rodziny, Kościoła i państwa do
szkoły i wyruszył w roczną podróż naukową po Europie. Po
powrocie do Polski pełnił wie-

1924 r.

Święcenie kapłańskie otrzymałem w kaplicy Matki Bożej
w bazylice katedralnej włocławskiej w roku 1924. Byłem
święcony sam – 3 sierpnia. (...) Gdy przyszedłem do katedry, stary zakrystianin, pan
Radomski, powiedział do mnie: «Proszę
księdza, z takim zdrowiem to chyba raczej trzeba iść na cmentarz, a nie do
święceń». Tak się wszystko układało, że
tylko miłosierne oczy Matki Najświętszej
patrzyły na ten dziwny obrzęd, który
miał wówczas miejsce. Byłem tak
słaby, że 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. Podczas Litanii
do Wszystkich Świętych,
spoczywając na posadzce, lękałem się chwili, gdy
trzeba będzie wstać. Czy
zdołam utrzymać się nogach? Taki był stan mojego zdrowia.
Ale biskup Stanisław
pozwolił mnie wyświęcić.
Mszę prymicyjną ks. Stefan
Wyszyński odprawił 5 sierpnia, we wspomnienie Matki
Bożej
Śnieżnej...
na Jasnej
Górze. Na

Z rodziną po święceniach kapłańskich
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le różnych funkcji w Kościele,
między innymi był profesorem
seminarium duchownego we
Włocławku i redaktorem różnych pism. Widząc wielkie zaangażowanie ks. prof. Wyszyńskiego, w 1938 r. kard. August Hlond
powołał go do Prymasowskiej
Rady Społecznej.

W czasie wojny

1 września 1939 r., kiedy wybuchła druga wojna światowa,
ks. Stefan Wyszyński wyruszył
na Wschód. W pamięci mocno
utkwiło mu pewne zdarzenie:
„We wrześniu 1939 r., 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 skończyłem swoją
powinność kapłańską, podszedłem do niego i pytam: «Panie,
samoloty pikują, wszyscy uciekają, a pan sieje?» – «Proszę księdza, gdybym zostawił to ziarno
w spichlerzu, spaliłoby się od
bomby, a gdy wrzucę je w ziemię, zawsze ktoś będzie jadł
z niego chleb». – To
jest obraz i naszej
pracy
kapłań-

Komańcza

fot. M. Pabis

skiej. I my wysiewamy, nie pytając, kiedy to ziarno wzejdzie,
kiedy będzie plenitudo temporis
dla niejednej duszy, która z tego
zasiewu czerpie”.
Kiedy młody kapłan uzmysłowił sobie bezcelowość wędrówki, wrócił do Włocławka.
Tam wraz z innymi wykładowcami organizował naukę w seminarium, choć sam – jako redaktor katolickich czasopism
– był poszukiwany przez
gestapo. Nie chciał jednak
opuścić miasta. Zrobił to
niemal w ostatniej chwili na wyraźne żądanie
bp. Michała Kozala. Udał
się wtedy do Wrociszewa,
gdzie mieszkała jego rodzina. Przebywał tam aż
do lipca 1940 r.
Tymczasem we Włocławku aresztowano 44
osoby duchowne, na czele z bp. Kozalem – wielu
z nich zginęło później
w Dachau. Niemcy wtargnęli też do mieszkania
ks. Wyszyńskiego. Zrobili
w nim rewizję, poszukując materiałów dotyczących jego patriotycznej
działalności.
W lipcu 1940 r. ks. Stefan Wyszyński udał się
do Zakładu dla Niewidomych w Laskach. Choć
stacjonowali tam Niemcy,
on niestrudzenie pracował i prowadził wykłady
dla inteligencji. Zapracowany, zmęczony, coraz
bardziej podupadał na
zdrowiu. W październiku
1941 r., obawiając się, by
nie odnowiła się choroba
płuc, wyjechał do Zako-

panego. Tam pewnego dnia
dał się złapać w czasie
łapanki. Na szczęście zanim rozpoznano jego
tożsamość, wypuszczono go na wolność.
Na liście poszukiwanych było bowiem
jego nazwisko...
W czerwcu 1942 r.
ks. Wyszyński znów
wrócił do Lasek. Tym
razem jako „siostra Cecylia” (konspiracyjny pseudonim) pełnił obowiązki kapelana
zakładu. Udzielał się wszędzie,
gdzie tylko widział potrzebę.
Gdy 1 sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie,
pod pseudonimem „Radwan”
pełnił rolę kapelana okręgu
wojskowego Żoliborz-Kampinos oraz szpitala powstańczego
w Laskach.

kardynał
Stefan Wyszyński

Kochał ludzi

Po wojnie ks. Stefan Wyszyński powrócił do diecezji
włocławskiej, gdzie został mianowany rektorem seminarium.
Trzeba je było niemal od zera
organizować. Na pierwszy rok
zgłosiło się 30 młodzieńców,
a rektor nie miał nawet co dać
im jeść...
Jesienią 1945 r. udało się
przenieść seminarium z Lubrańca do Włocławka. Pracy przy
tym było za wiele jak na dwie
ręce. Do tego jeszcze ks. prof.
Wyszyński został proboszczem
dwóch parafii: Kłobii i Zgłowiączki. Włączył się również
w pracę kilku redakcji.
Kochał ludzi. Całe godziny
spędzał w konfesjonale i to właśnie do niego ustawiały się naj-

mal. Łukasz Kosek

większe kolejki. Wielu bowiem
widziało w nim ojca.
Początkowo ks. Wyszyński
nie bardzo umiał rozmawiać
z kobietami, z czasem stał się

znawcą ich psychiki i obrońcą
płci pięknej. Żywił w stosunku
do nich ogromny szacunek.

W czasie swojego pobytu w Komańczy już jako kardynał napisał:
Z woli Bożej jestem znów wśród gromady
kobiet. Zapamiętam sobie: ilekroć wchodzi do
twego pokoju kobieta, zawsze wstań, chociaż
byłbyś najbardziej zajęty. Wstań, bez względu na
to, czy weszła matka przełożona, czy siostra
Kleofasa, która pali w piecu. Pamiętaj, że przypomina ci ona zawsze
Służebnicę Pańską, na imię której
Kościół wstaje. Pamiętaj, że w ten
sposób płacisz dług czci twojej Niepokalanej Matce, z którą ściślej jest
związana ta niewiasta niż ty. W ten
sposób płacisz dług wobec twej
rodzonej Matki, która ci usłużyła
własną krwią i ciałem... Wstań i nie
ociągaj się, pokonaj twą męską wyniosłość i władztwo... Wstań nawet
wtedy, gdyby weszła najbiedniejsza
z Magdalen... Dopiero wtedy będziesz naśladować Twego Mistrza,
który wstał z tronu po prawicy Ojca,
aby zstąpić do Służebnicy Pańskiej...
Wtedy dopiero będziesz naśladował
Ojca Stworzyciela, który Ewie na
pomoc przysłał Maryję... Wstań, bez
zwłoki, dobrze ci to zrobi.
Biskup lubelski Stefan Wyszyński
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Non Possumus!
W marcu 1946 r. papież Pius XII mianował ks. prof. Stefana Wyszyńskiego
biskupem lubelskim. W święto Matki Bożej Łaskawej, 12 maja, przyjął
on sakrę biskupią z rąk kard. Augusta Hlonda. 26 maja miał miejsce
jego ingres do katedry lubelskiej. Na swojej pieczęci biskupiej umieścił
wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej bez korony, a w herbie pod
wizerunkiem Maryi słowa: Soli Deo („Samemu Bogu”).

B

iskup Stefan Wyszyński był
dobrym pasterzem swojej
diecezji. Jego „oczkiem w głowie” – jako wielkiego kanclerza
– był Katolicki Uniwersytet Lubelski. Już po kilku tygodniach,
widząc jego ogromne zaangażowanie, ludzie mówili: „To nasz

biskup”. Ta posługa nie trwała
jednak długo...
12 listopada 1948 r. papież
Pius XII mianował bp. Stefana
Wyszyńskiego
arcybiskupem
gnieźnieńskim i warszawskim,
a po śmierci kard. Augusta Hlonda także Prymasem Polski.

fot. Wikimedia Commons

W swoim podziękowaniu na ingresie w Warszawie
6 lutego Prymas mówił:
Po Warszawie, obmytej 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. (...)
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 za mną dotąd przez Ziemię Lubelską. Niech więc pozostanie na tarczy Prymasa Polski i niech króluje Narodowi. A mnie pozwólcie, dzieci,
być Jej pokornym sługą.
Ufam, że ta pierwsza Służebnica Pańska pozwoli mi, abym przy
waszej współpracy, wierze i miłości, modlitwami waszymi wspierany mógł służyć całym sercem, wolą, ciałem i duszą. Soli Deo.

Prześladowany

Prymas Stefan Wyszyński
stał na czele polskiego Kościoła w czasach bardzo trudnych.
Sam był pod stałą obserwacją

komunistycznych służb. Każdy
jego krok był śledzony, bez przerwy był inwigilowany. Powołana
została nawet specjalna sekcja,
która kontrolowała jego kore-

spondencję. Niemal każde jego
słowo było dokumentowane,
a goście, którzy go odwiedzali,
fotografowani. Był on solą w oku
ówczesnej władzy, która z całą
mocą walczyła, by wprowadzić
w Polsce system ateistyczny.
W marcu 1950 r. – w ramach
walki z Kościołem – peerelowski
sejm przyjął ustawę o przejęciu
mienia kościelnego, nazwaną przez komunistów ustawą
o przejęciu „dóbr martwej ręki”.
Miała ona zlikwidować niezależność finansową Kościoła. Na jej
mocy bowiem państwo przejmowało między innymi ziemię
należącą do podmiotów kościelnych. Wówczas – 14 kwietnia
1950 r. – Prymas zawarł porozumienie z rządem, które wywołało wiele kontrowersji. Byli i tacy,
którzy uznali go za zdrajcę...
Pasterz Kościoła w Polsce miał
jednak nadzieję, że dzięki niemu uda się podjąć dialog, a to
będzie skutkować przestrzeganiem ustaleń. Chciał prowadzić
Kościół „drogą męczeństwa
pracy, a nie krwi”. Na mocy tego
porozumienia między innymi
biskupi mieli czuwać nad tym,
aby księża nie mówili kazań politycznych, nie prowadzili „działalności antypaństwowej” i nie
popierali otwarcie tych, których
komuniści nazywali „bandami
podziemia”. Z kolei rząd uznawał, że najwyższym zwierzchnikiem Kościoła jest papież. Miał
pozwolić także na naukę religii
w szkołach, zapewnić wolność
prasy i stowarzyszeń, a także
działalność charytatywną.
Niestety, peerelowskie władze, całkowicie zależne od komunistów moskiewskich, nie miały
zamiaru dotrzymać powziętych
ustaleń. Komuniści natychmiast
podjęli próby zupełnego podporządkowania sobie Kościoła

w Polsce. Już pięć dni po podpisaniu porozumienia powołano
Urząd do Spraw Wyznań, który
działał przy Prezydium Rady Ministrów i ściśle współpracował ze
zbrodniczym Urzędem Bezpieczeństwa. Urzędnicy mieli prawo
kontrolować seminaria i szkoły wyznaniowe, wpływając na
programy nauczania i formację.
I choć bp Wyszyński sprzeciwiał
się represjom, powołując się na
podpisane porozumienie, rządzący podejmowali coraz bardziej drastyczne kroki w prześladowaniu Kościoła. W końcu
26 stycznia 1951 r. usunięto
wszystkich administratorów
apostolskich kierujących diecezjami na terenie Ziem Odzyskanych, a w ich miejsce
wstawiono lojalnych sobie wikariuszy kapitulnych. Kościół
w Polsce, na czele którego stał
prymas Stefan Wyszyński, był
w coraz trudniejszej sytuacji.
4 kwietnia 1951 r. bp Stefan
Wyszyński otrzymał od władz
zgodę na wyjazd do Włoch,
więc udał się z wizytą do Ojca
Świętego. W podarku zawiózł
mu garść polskiej ziemi, w którą wsiąkła krew młodzieży walczącej w czasie Powstania Warszawskiego, różaniec z chleba
otrzymany od uwolnionych
więźniów i ryngraf z Matką Bożą.
Na początku 1952 r. ogłoszono projekt Konstytucji Polski Ludowej. Nie uwzględniono
w nim m.in. prawa obywateli
do wolności religijnej i nauczania religii. Na to nie zgodził się
prymas Wyszyński i upomniał
się o prawa katolików. Niestety,
jego głos nie został usłyszany.
Nie trzeba było długo czekać na reakcję. W połowie
1952 r. zostało wsadzonych do
więzień około tysiąca kapłanów. Te działania rządzących
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mieli podlegać już nie prymasowi, ale... Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i ślubować
wierność Polsce Ludowej. Najwyższą władzą kościelną w Polsce miał być... rząd! Komuniści
szli na całość. Wyrzucali ze szkół
katechetów i lekcje religii.
Prymas Wyszyński nie godził
się na ustalone nowe zasady.
3 marca spotkał się z Franciszkiem Mazurem, członkiem Biura Politycznego i sekretarzem
KC PZPR. Niestety, nie przyniosło to żadnych efektów.

Non possumus!

W maju kard. Wyszyński
wraz z biskupami napisał list do
władz, który nosił znamienny tytuł: Non possumus!
Odpowiadając niejako na
stanowisko biskupów, rządzący
jeszcze bardziej zaostrzyli politykę w stosunku do Kościoła.
13 maja 1953 r. wydano rozporządzenie wykonawcze do dekretu z 9 lutego 1953 r. Kontynuowano represje wobec księży.
W Warszawie przeprowadzono
pokazowy proces przeciwko

Nikt – nawet rodzina – nie
wiedział, dokąd wywieziono
Kardynała. A ten był więziony
kolejno w Rywałdzie koło Grudziądza (26 września – 12 października 1953 r.), w Stoczku
Warmińskim (12 października
1953 r. – 6 października 1954 r.),
w Prudniku Śląskim (6 października 1954 r. – 27 października 1955 r.) oraz w Komańczy (27 października 1955 r.
– 26 października 1956 r.).
W tym czasie – w czasie ofiary, cierpienia, odosobnienia
– prymas Wyszyński napisał List
do moich kapłanów, Śluby Narodu, program wielkiej nowenny
przed tysiącleciem chrztu Polski
oraz Zapiski więzienne i Dziennik duchowy. Każdego dnia odprawiał Mszę Świętą i modlił się
za swych prześladowców, o to,
by nie czuł do nich nienawiści.
Starał się normalnie żyć, choć
przez cały czas był obserwowany, podsłuchiwany. Pozbawiony wszelkich praw, ustalił sobie
plan dnia i wypełnił go minuta
po minucie.

fot. J. Zych

nie mogły podobać się bp. Wyszyńskiemu i w ostrych słowach
je skrytykował.

Kardynał

Wa t y k a ń s k i
dziennik
„L’Oservatore Romano” podał
29 listopada 1952 r. informację,
że papież przyznał abp. Stefanowi Wyszyńskiemu godność
kardynała. Niestety, władze nie
pozwoliły mu wyjechać na konsystorz, w czasie którego miał
otrzymać insygnia.
Sytuacja pomiędzy państwem a Kościołem w Polsce stawała się coraz bardziej napięta.
9 lutego 1953 r. Rada Państwa
ogłosiła dekret o obsadzaniu
duchownych stanowisk kościelnych. Na jego mocy to władza
państwowa miała decydować
o tym, kto będzie zajmował takie
a nie inne stanowisko. Władza
kościelna przestawała mieć jakiekolwiek moce decyzyjne. Od
tego momentu kapłani i biskupi

Rywałd - cela
biskupowi kieleckiemu Czesławowi Kaczmarkowi. Był on torturowany w okrutny sposób.
Prymasowi kazano podpisać
oświadczenie, że bp Kaczmarek
był winny zarzucanych mu czynów, czyli szpiegowania. Po raz
kolejny kard. Wyszyński powiedział stanowcze „nie”. Niestety,
komunistom, którzy szukali
pretekstu, by zamknąć w więzieniu pasterza Polaków, tylko
o to chodziło.

W areszcie

Nocą 25 września 1953 r.
kard. Stefan Wyszyński został
aresztowany przez władze państwowe. Gdy kazano mu się spakować, zabrał ze sobą różaniec
i brewiarz.

26 września 1953 r.
w Rywałdzie koło Lidzbarka kard. Wyszyński pisał:
A dziś sobota. Dzień, w którym zwykłem odprawiać Mszę
Świętą ku uczczeniu Matki
Bożej Jasnogórskiej. Dziś po
raz pierwszy od tylu lat Matka
Boża nie otrzyma swej sobotniej Mszy Świętej.
Wzrok mój zatrzymał się na
biurku. Stoi tu Chrystus Miłosierny z podpisem: «Jezu,
ufam Tobie» – fotografia znanego obrazu. Uznaję to za drugą łaskę dnia dzisiejszego. Oddaję się w opiekę Temu, za którego sprawą tu się znalazłem.
12 października 1953 r. powiadomiono kard. Wyszyńskiego, że zostaje zabrany w inne
miejsce. Tym razem na spakowanie dostał całe pół godziny.
W drodze modlił się, oddając się
w opiekę Maryi. Przywieziono
go wówczas do Lidzbarka Warmińskiego. Do pomocy przydzielono mu ks. Stanisława Skorodeckiego, który miał być jego
kapelanem, i siostrę zakonną ze
Zgromadzenia Sióstr Rodziny
Maryi – Marię Leonię Graczyk.
Jak się później okazało, oboje
byli tajnymi współpracownikami komunistycznych służb. Do
dyspozycji Prymas miał dwa pokoje, kaplicę, korytarz i ogród.
Po Mszy Świętej 6 października 1954 r., która była sprawo-

wana ku czci Matki Bożej, znów
nastąpiły przenosiny. Tym razem
samolotem. Księdza Prymasa
umieszczono w klasztorze Franciszkanów w Prudniku. O jego
uwolnienie starał się jego rodzony ojciec Stanisław Wyszyński.
Kilka razy pisał w tej sprawie
do Prezydium Rządu. Niestety, bezskutecznie. Także syn
prosił o spotkanie z ojcem,
gdy ten podupadł na zdrowiu
na skutek wylewu krwi do mózgu. Jego listy skierowane do
Rady Ministrów również pozostawały bez odpowiedzi.
28 października Prymas otrzymał zarządzenie wydane przez
Urząd do Spraw Wyznań. Dowiedział się z niego, że rząd PRL „zezwolił Księdzu Arcybiskupowi Stefanowi Wyszyńskiemu na zmianę
wyznaczonego dotychczas miejsca pobytu i na zamieszkanie
w klasztorze Sióstr Nazaretanek
w Komańczy, powiat Sanok, bez
prawa opuszczania nowego miejsca pobytu”. Tak to kard. Wyszyński znalazł się w czwartym z kolei
miejscu uwięzienia. Tam miał
trochę więcej swobody, mógł wychodzić i spacerować po otaczającym klasztor lesie.
W Komańczy kard. Stefan
Wyszyński zredagował tekst Ślubów Jasnogórskich, który udało
mu się przekazać na Jasną Górę.
Odczytał je 26 sierpnia 1956 r.,
w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, bp Michał Klepacz, przewodniczący Episkopatu Polski. Do tronu Matki na
ten szczególny dzień przybyły
rzesze Polaków. Mówi się nawet o milionie wiernych. Każdy
z nich ze wzruszeniem wypowiadał słowa: „Królowo Polski,
przyrzekamy!”. Z niejednych
oczu płynęły łzy... Bowiem tron,
który został przygotowany przy
ołtarzu dla prymasa Wyszyńskiego, stał pusty. Ktoś położył
na nim wiązankę kwiatów – biało-czerwonych róż...
Pasterz Kościoła w Polsce był
tam jednak duchowo i w Komańczy wypowiadał słowa Ślubów Jasnogórskich.

– Kościół ma prawo do katechizacji dzieci i młodzieży;
– naród katolicki ma prawo
do swoich mediów.
Do Warszawy kard. Stefan
Wyszyński powrócił 28 października 1956 r. Witały go
tłumy. Niedługo potem został ogłoszony komunikat

Komisji Mieszanej
Kościoła i Rządu.
Strona
rządowa zapewniała
w nim Kościół między
innymi o gotowości usunięcia
wszelkich przeszkód na drodze
do wolności religijnej. Odwoływano także dekret z 1953 r.
o obsadzaniu stanowisk duchownych. Zagwarantowano
nauczanie religii w szkołach.
W ramach „odwilży” Prymas
wygłosił przemówienie wigilijne
do narodu. Kilka miesięcy później, bo 18 maja 1957 r., mógł
wreszcie odebrać w Rzymie
z rąk papieża Piusa XII kapelusz
kardynalski. Objął tytularny kościół Matki Bożej na Zatybrzu
w Rzymie. W czasie spotkania
z Ojcem Świętym Wyszyński powiadomił go o nowennie przed
tysiącleciem chrztu Polski.

Milenium chrztu
Polski

Zbliżał się rok 1966 – rok,
w którym przypadało tysiąclecie
chrztu Polski. Przygotowywano
się do niego poprzez dziewięcioletnią nowennę. W uroczystość Matki Bożej Królowej Polski
3 maja 1966 r. kard. Wyszyński
wraz z Episkopatem Polski dokonał na Jasnej Górze aktu całkowi-

tego oddania Polski w niewolę
Matce Chrystusowej za wolność
Kościoła w Ojczyźnie i świecie.
Niestety, choć zaproszenie na te
uroczystości otrzymał Paweł VI
i bardzo pragnął wziąć w nich
udział, otrzymał odpowiedź od
władz, że „jego przyjazd jest teraz niewskazany”. W uroczystej
Mszy Świętej uczestniczył za to
papieski legat – prymas Wyszyński. Przewodniczył jej abp Karol
Wojtyła. Przy ołtarzu stał zaś pusty tron z portretem Papieża oraz
czerwoną różą.
To, co wydarzyło się na Jasnej Górze, Władysław Gomułka
nazwał „wojną”. Uważał, że w ten
sposób kard. Stefan Wyszyński
walczy z rządzącymi w naszej
Ojczyźnie.
W czasie uroczystości milenijnych powstał kolejny pomysł – peregrynacja wizerunku
Matki Bożej Częstochowskiej po
wszystkich polskich parafiach.
Trwała ona 20 lat, w czasie których Maryja odwiedziła niemal
każdy zakątek naszej Ojczyzny.
Nie podobało się to rządzącym
i dlatego... uwięzili na dwa lata
obraz Matki Bożej.

Kard. Stefan Wyszyński
i abp Antoni Baraniak
w Rzymie w trakcie
Soboru
Watykańskiego II

W Warszawie

Prymas Tysiąclecia – po
trzech latach aresztu – powrócił
do Warszawy. To, o co walczył
i za co go uwięziono, zostało zagwarantowane:
– wszyscy biskupi wrócą na
stanowiska, z których zostali
usunięci;
– biskupi decydują o obsadzaniu stanowisk kościelnych;
– seminaria podlegają Kościołowi, a nie państwu;

fot. Roland von Bagratuni, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0, GFDL
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Komiks dla dzieci

34,90

19,90

9,90

34,90

34,90

Bł.
Matka
Speranza.

Kardynał
Stefan
Wyszyński.
Prymas
Tysiąclecia.

Klucz do
Miłości
Miłosiernej

Kronika beatyfikacji kard. Wyszyński
Ten wyjątkowy album prezentuje postać Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego. Opowieść o tym wspaniałym Polaku zamknięta została klamrą będącą
relacją z uroczystości beatyfikacyjnych (końcowe strony książki opracowywane
będą tuż po uroczystościach). Bogactwo ilustracji prezentuje zarówno materiały
archiwalne, jak i współczesny obraz miejsc, z którymi ten wielki mąż stanu był
szczególnie związany. Całość uzupełnia starannie opracowane kalendarium jego
życia i działalności.
Wysyłka od 22 września
RAFAEL, 20,5x29 cm, twarda

modlitewnik za
wstawiennictwem
bł. kard. Stefana
Wyszyńskiego
RAFAEL, 11x16 cm, s. 128, twarda

Wysyłka od 22 września

Książeczka w formie komiksu, która jak żadna
inna w atrakcyjny sposób przybliży naszym
pociechom postać Prymasa Tysiąclecia.

Błogosławiona Matka Speranza: mistyczka, bliźniacza dusza św. Ojca Pio, inspiracja duchowa
św. Jana Pawła II. Jak to możliwe, że skromna
zakonnica, która w pełni oddała swe życie miłosiernemu Jezusowi, zyskuje tak wielką popularność w świecie i nieustanie powiększa się grono
jej czcicieli? Prezentujemy zbiór myśli bł. Matki
Speranzy, które są wspaniałymi i inspirującymi
wskazówkami duchowymi. Krótkie sentencje
i spostrzeżenia błogosławionej odczytywane jak
akty strzeliste prowadzą czytelnika każdorazowo ku miłosiernemu Chrystusowi. Wszystkie
wskazówki Matki Speranzy trafiają w sedno,
a siłą ich wyrazu jest prostota przekazu oraz
kryjąca się w nich głęboka duchowa refleksja.
Warto każdego dnia posilić się sentencją błogosławionej mistyczki i układać życie zgodnie
z jej wskazówkami. Z całą pewnością będzie to
doskonały klucz do Serca Jezusa oraz pomoc
w rozwiązaniu wielu codziennych dylematów.

Autorka, niczym najlepszy śledczy, bada historię zdarzeń, w które
w sposób nadzwyczajny wkroczył Stwórca, a palec Boży zmienił
losy ludzi, państw, a niekiedy i całego świata. Czytelnikowi bezbłędnie zaprezentowane są fakty, które udowadniają, że tylko
nadprzyrodzona Moc mogła zapobiec katastrofie.
Napisana z detektywistyczną pasją książka odsłania kulisty cudownych wydarzeń z wielką historią w tle. Opowieści te wciągają od
pierwszej do ostatniej strony, ale ich najważniejszym walorem jest
umocnienie nadziei i wiary w to, że Pan Bóg czuwa, nie zostawia
nas samymi sobie i że kiedy wyciągniemy do Niego błagalnie ręce,
chwyci nas i nie pozwoli nam zginąć.

Prawdziwy przywódca i duchowy przewodnik milionów Polaków,
wybitny mąż stanu. Jego heroiczna postawa połączona z mądrością i niezwykłą intuicją polityczną pozwoliła przetrwać polskiemu
Kościołowi w najtrudniejszym okresie stalinizmu. Jednocześnie to
kapłan niezwykle wymagający od siebie, pokorny, okazujący szacunek każdemu napotkanemu człowiekowi i mający świetny kontakt z prostymi ludźmi. Zawsze kierował się sercem, dobrocią i miłością. To dzięki jego wieloletniej posłudze Kościół w Polsce wydał
światu najpiękniejszy owoc, jakim był papież św. Jan Paweł II.
Z okazji beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia przypominamy
i przybliżamy tę niezwykłą postać, której tak wiele zawdzięczamy jako naród. Tym samym dołączamy się do grona osób
modlących się w podzięce za wyniesienie go na ołtarze.
Do bogatej treściowo i graficznie książki dołączona została
płyta CD z unikatowymi i wzruszającymi nagraniami głosu Prymasa Tysiąclecia z jego najpiękniejszych wystąpień.

RAFAEL, 20,5x29 cm, s. 32, miękka

RAFAEL, 13x20 cm, s. 112, miękka

RAFAEL, 14x20 cm, s. 256, miękka

RAFAEL, 20,5x29 cm, s. 128, twarda + CD

prymas, na którego
czekaliśmy tysiąc lat

Różaniec – Pamiątka Beatyfikacji
kard. Stefana Wyszyńskiego

19,90

Palec
Boży.
Cuda, które
zmieniły bieg historii

Cudowny Krzyż
św. Benedykta (ścienny)

24,90

2 cm

24,90

Naszyjnik-różaniec

Naszyjnik ze stali szlachetnej, będący jednocześnie różańcem, to propozycja dla tych,
którzy nie wstydzą się swojej wiary, chcą odważnie świadczyć o niej, a równocześnie
cenią piękno i elegancję.

W łączniku różańca
na awersie widnieje
wizerunek Prymasa
Tysiąclecia.
Na odwrocie
okolicznościowe
inskrypcje.
Różaniec ten to pokoleniowa pamiątka, która nawet po
wielu latach będzie cennym artefaktem przypominającym o wielkim wydarzeniu...

Zamówienia tel.:

Różaniec-bransoletka św. Rity
Koraliki ze szkła weneckiego. W łączniku zatopiono
płatek róży poświęconej na nabożeństwie ku czci
św. Rity (potwierdzone certyfikatem).

Do różańca
dołączono
specjalnie etui,
zaprojektowane
na tę okoliczność.

661 128 006

Błogosławieństwo domu
Regulowana
długość.
Prezentowe etui.

39,90

Więcej wartościowych dewocjonaliów na www.sangabriele.pl
Więcej wartościowych książek na www.rafael.pl

Wysyłka za pobraniem kurierem. Koszt wysyłki każdej paczki to 15,00 zł.

99,90

Kolor miedziany

39,90

Beatyfikacyjny różaniec
pamiątkowy wykonany
z okazji wyniesienia
na ołtarze Prymasa
Tysiąclecia, kard. Stefana
Wyszyńskiego.

+ CD

Tradycyjnie wiesza się je blisko drzwi wejściowych. Jest formą modlitwy o Boże błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców, dla
rodziny, przychodzących w odwiedziny i dla
całego domu. Polecamy na upominki dla tych,
do których idziemy z wizytą. Obrazek ścienny
na drewnie, złocony, trwały, pokryty folią
strukturalną.
Wymiary: 12x22 cm

Zamówienia tel.:

Medalion na łańcuszku

Krzyż otoczony
cyrkoniami
Głównym elementem medalionu jest
krzyż otoczony delikatnymi cyrkoniami, które w połączeniu ze światłem wydobywają całe swoje piękno.
Średnica 2 cm., stal szlachetna.

661 128 006

Okazały, wykonany
w najwyższej jakości
Krzyż św. Benedykta,
metalowy,
galwanizowany na kolor
miedzi, polerowany
dla uzyskania
efektu starzenia.
Zabezpieczony
przed czynnikami
zewnętrznymi.
Wysokość 22 cm,
szerokość 12,5 cm.

Symbolika
Krzyż św. Benedykta od wieków jest czczony wśród wiernych.
Posiada bardzo głęboką symbolikę. Wyraża zwycięstwo Chrystusa
nad szatanem i naszą chęć walki ze
złem i pokusami. Łacińskie inskrypcje głoszą: „Krzyż Święty niech mi
będzie światłem”, „Idź precz szatanie, nie kuś mnie do próżności.
Złe jest to, co podsuwasz, sam pij
truciznę”, oraz: „Diabeł niech nie
będzie mi przewodnikiem”. Istnieją świadectwa niezliczonych łask
duchowych i doczesnych, w tym
wiele uzdrowień duszy i ciała, uzyskanych przez tych, którzy przy Cudownym Krzyżu wzywali z ufnością
Bożego miłosierdzia przez zasługi
św. Benedykta.
Gorąco zachęcamy, by ten wykonany z pietyzmem Cudowny
Krzyż św. Benedykta znalazł się
w każdym katolickim domu.

Więcej wartościowych dewocjonaliów na www.sangabriele.pl
Więcej wartościowych książek na www.rafael.pl

Wysyłka za pobraniem kurierem. Koszt wysyłki każdej paczki to 15,00 zł.
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Zawdzięczamy mu Jana Pawła II

P

rymas Polski zaangażował się
całym sobą w prace II Soboru Watykańskiego. Brał również
udział w konklawe, na którym
21 czerwca 1963 r. papieżem został kard. Giovanni Battista Montini – Paweł VI.
Na trzeciej sesji soboru polscy biskupi wystosowali specjalny memoriał do Ojca Świętego
z prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i oddanie w Jej opiekę
całego świata. Dokonało się to
21 listopada w Bazylice św. Piotra.

Kardynał Stefan Wyszyński
był niezwykle aktywny. Jego
dom przy ul. Miodowej w Warszawie zawsze był pełen gości.
Nie ograniczał się jednak do
stolicy, ale brał udział w wielu
uroczystościach w całej Polsce.
Wizytował parafie, kościoły,
bierzmował. Koronował wiele
wizerunków Maryi.
W dniach od 29 września do
29 października 1967 r. zaplanowana była pierwsza sesja zwyczajna Synodu Biskupów w Rzymie. Delegację Konferencji Episkopatu Polski stanowić mieli
kardynałowie Stefan Wyszyński,
prymas Polski, Karol Wojtyła, arcybiskup, metropolita krakowski, oraz bp Piotr Kałwa, ordynariusz lubelski. Kardynał Karol
Wojtyła nie wyjechał do Rzymu,
solidaryzując się z Prymasem,
któremu władze cywilne odmówiły wydania paszportu.
18 lutego 1970 r. w Warszawie odbył się pogrzeb ojca Prymasa – Stanisława Wyszyńskiego. Dla Kardynała był to wielki
cios. Jak silna więź łączyła go
z tatą, świadczyć mogą listy, jakie pisali do siebie, gdy Prymas
przebywał przez lata w areszcie.
W 1976 r. kard. Wyszyński
– sześć lat przed jubileuszem
600-lecia obecności cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej
Górze – ogłosił program przygotowania: Sześć lat wdzięczności
za sześć wieków obecności.
3 sierpnia 1976 r. – w dniu
swoich 75. urodzin – zgodnie
z obowiązującym prawem oddał się do dyspozycji Ojca Świętego. Papież nie przyjął jednak
jego rezygnacji, pozostawiając
go na dotychczasowych stanowiskach.

się żółtaczka. Choć wykorzystano wówczas najnowocześniejsze środki i metody leczenia, konieczna była operacja. Kiedy we
wrześniu lekarze otworzyli jamę
brzuszną chorego, uznali, że po
ludzku już nic nie da się zrobić. Polacy trwali na modlitwie,
błagając dobrego Boga i Matkę
Bożą o powrót do zdrowia dla
swojego pasterza. Ich modły
zostały wysłuchane. Powrót do
zdrowia kard. Wyszyńskiego był
niewątpliwie jednym z cudów
Jasnogórskiej Pani.
Kiedy tylko Kardynał poczuł
się lepiej, pojechał do Rzymu, gdzie jego zdrowie
znowu się załamało.
Zaistniała groźba nawrotu

Cud uzdrowienia

W 1977 r. Prymas Tysiąclecia ciężko zachorował. W lutym
przeszedł operację wycięcia woreczka żółciowego i powoli wracał do zdrowia. Niestety, wdała

żółtaczki. Sprowadzono więc
lekarzy z Polski, a podane medykamenty szybko zadziałały.
Prymas znów wyszedł z tego
obronną ręką i mógł działać dla
polskiej racji stanu.

Pamiętne
konklawe

6 sierpnia 1978 r. zmarł Paweł VI. Kardynałowie Wyszyński i Wojtyła udali się do
Watykanu na konklawe. 26 sierpnia pojawił się biały dym

– papieżem został kard. Albino
Luciani, patriarcha Wenecji. Wybrał dla siebie imię Jan Paweł I.
Nieco ponad miesiąc później Ojciec Święty zmarł. Na kolejnym
konklawe wybrano na papieża
pierwszy raz w historii Polaka
– kard. Karola Wojtyłę. Gdy pojawił się na balkonie, by po
raz pierwszy pokazać się
ludziom zebranym na placu
św. Piotra, obok niego stał Prymas Wyszyński.

gdyby nie było
Twojej wiary...

Jak wyznał Prymas Tysiąclecia, wybór kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową to nie była dla niego
prosta sprawa. Wiedział, że traci
swojego wybitnego i zaufanego współpracownika w Polsce.
Na pewno wielkim przeżyciem
była też dla niego uroczysta inauguracja pontyfikatu. Kiedy
w czasie homagium podszedł
do Jana Pawła II, ukląkł i ucałował jego pierścień. Jakież musiało być jego zdziwienie, gdy
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 wstał i uczynił to samo
wobec Prymasa. Długą chwilę
trwali w braterskim uścisku.
Niedługo potem, bo w czerwcu 1979 r., Prymas Tysiąclecia
towarzyszył Janowi Pawłowi II,
który przyjechał ze swoją pierwszą pielgrzymką do Ojczyzny.
I znów Papież oddał hołd kard.
Wyszyńskiemu. Na Jasnej Górze
powiedział bowiem: „Kochany
Księże Prymasie! Wprowadziłeś, Ty niestrudzony Sługo Ludu
Bożego, Ty niezmordowany Miłośniku i Służebniku Pani Jasnogórskiej, wprowadziłeś w program swojego prymasowskiego
pasterzowania – odwiedziny
Papieża w Polsce. Księże Prymasie! Pozwól mi tylko to jedno powiedzieć, że Ci się spełnia – i ja
za to Bogu dziękuję! – że Ci się
spełnia ten punkt Twego odważnego, bohaterskiego programu
duszpasterzowania w Polsce
i w świecie współczesnym”.
28 czerwca kard. Wyszyński
udał się wraz z delegacją Episkopatu Polski do Watykanu, by podziękować Janowi Pawłowi II za
jego pielgrzymkę do Ojczyzny.

Zwornik

fot. AP/EastNews

fot. J. Zych

„Czcigodny i umiłowany Księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby
na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności
rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem
i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła,
gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które
związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem” – takie słowa wypowiedział do
Prymasa Tysiąclecia Jan Paweł II tuż po wyborze na Stolicę Piotrową.
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Lata 1980-1981 były czasem
przemian społecznych w Polsce.
Kardynał Stefan Wyszyński stał
po stronie ludzi. Rozumiał ich
dążenia, popierał żądania. Jednocześnie starał się prowadzić
taką politykę, by nie narazić
bezpieczeństwa Ojczyzny. Był
niejako zwornikiem – zwracali
się do niego związkowcy, ludzie
„Solidarności” oraz przedstawiciele rządzących.
W wakacje 1980 r. całą Polską
wstrząsnęła wielka fala strajków.
Wówczas Edward Gierek, I sekretarz KC PZPR, poprosił Prymasa
o spotkanie, w czasie którego
korzył się przed nim i prosił, aby
wpłynął na uspokojenie spo-

pewnych akcji «Solidarności» stoi
wymierzona w związek prowokacja SB i jej agentów. Przed tym radykalizmem przestrzegał liderów
związkowych i apelował o rozwagę, by nie sprowokować sowieckiej interwencji. Szczególnie mocno Prymas Polski zaangażował się
w sprawę utworzenia, a następnie
rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Rolników Indywidualnych. Stał
na stanowisku, że «Solidarności»
miejskiej powinna towarzyszyć
«Solidarność» wiejska. W tej sprawie wiele razy interweniował
u najwyższych władz, pomagał
w negocjacjach, organizował pomoc prawną i grupy eksperckie,
jednak rząd nie zamierzał ustępować nawet pod groźbą strajku
generalnego. W końcu jednak
wspólne działania kard. Wyszyńskiego i «Solidarności» doprowadziły 12 maja 1981 r. do rejestracji
NSZZ Rolników Indywidualnych.
Jak się okazało, było to, niestety,
ostatnie zwycięstwo Prymasa Tysiąclecia nad komunistycznym
rządem.

Oddał życie za
Jana Pawła II

fot. J. Zych
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łecznego gniewu, tak by zażegnać
kryzys. Kardynał postawił wówczas
władzy warunki sformułowane
w komunikacie z posiedzenia Rady
Głównej Episkopatu 26 sierpnia
– warunkiem pokoju społecznego w kraju miało być poszanowanie niezbywalnych praw narodu,
wśród nich prawa do zrzeszania się
w związkach zawodowych.
Mocne wsparcie Kościoła dla
robotników przyśpieszyło podpisanie porozumienia ze strajkującymi i w konsekwencji doprowadziło do powstania Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. „W obliczu
nieustannych konfliktów między
władzą a «Solidarnością» Prymas
Polski, jako największy autorytet w kraju, pełnił rolę po części
arbitra, po części mediatora. Od
początku istnienia «Solidarności»
kardynał Wyszyński udzielał jej realnej pomocy i wspierał swoim autorytetem. O niektórych liderach
i doradcach związku nie miał najlepszego zdania. Zbyt dobrze znał
metody działania komunistycznej
bezpieki, by nie zdawać sobie
sprawy z umocowania wpływowej agentury wewnątrz związku.
Obawiał się, że za radykalizmem

Pod koniec marca 1981 r.
stan zdrowia kard. Wyszyńskiego
bardzo się pogorszył. Choroba
nowotworowa wyniszczała jego
organizm. Wiedział, że jak przed
laty, tak i teraz modli się za niego cały naród. On oddał się jednak w ręce swojej Matki. 12 maja
1981 r. napisał list do Jana Pawła
II, w którym pięknie opisał, jak widzi przyszłość Kościoła w Polsce.
Gdy 13 maja dotarła do Kardynała wiadomość
z Watykanu o zamachu na Papieża,
prosił on swoich
rodaków: „Proszę
was, aby te heroiczne
modlitwy,
które zanosiliście
w mojej intencji...,
żebyście to wszystko skierowali wraz
ze mną ku Matce Chrystusowej
o zdrowie i siły dla
Ojca Świętego”. Jak
mówią świadkowie życia Prymasa,
ofiarował on swoje
życie za życie Jana
Pawła II.
W tym trudnym
momencie – na
osobiste polecenie Jana Pawła II
– kard. Wyszyńskiego odwiedził
w szpitalu ks. Sta-

nisław Dziwisz. Ich rozmowa dotyczyła poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Po zamachu bowiem papież – widząc
pomoc Matki Bożej i dostrzegając w 13 maja zbieżność dat – zainteresował się trzecią tajemnicą
fatimską, w której zapisano polecenie Maryi, aby Ojciec Święty
z biskupami poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi, a wtedy odzyska ona wolność. Prymas
cieszył się, że Jan Paweł II chce
dokonać tego aktu. Obiecał, że
jeśli będzie mógł, to przyjedzie
na tę uroczystość, a jeśli nie, to
wyśle delegację.
25 maja dwóch wielkich
Polaków połączyło się jeszcze
w rozmowie telefonicznej. „Na
łożu śmierci w Warszawie leżał
Prymas, a na łożu boleści w Klinice Gemelli w Rzymie postrzelony Jan Paweł II. Ojciec Święty
w ostatnich słowach mówił do
kard. Wyszyńskiego: «Dziękuję
ci za wszystko, czegoś dokonał

w naszej Ojczyźnie. Dziękuję
ci za każde słowo. Całuję cię».
Wówczas kard. Wyszyński zapewniał, że się modli i ofiarowuje swoje cierpienia za Jana Pawła II. To była bardzo wzruszająca
rozmowa. To było ostatnie ich
pożegnanie” – opowiadał po latach kard. Stanisław Dziwisz. Ojciec Święty pobłogosławił wtedy jeszcze Prymasa Tysiąclecia.
28 maja 1981 r., w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego o godz. 4.40 kard. Stefan
Wyszyński odszedł do Boga.
Trzy dni później niemal cała Polska stawiła się na jego pogrzeb
do stolicy. Obecni byli wszyscy
polscy biskupi, delegacje większości episkopatów europejskich i Stanów Zjednoczonych
oraz najwyższe władze PRL. To
było iście królewskie pożegnanie. Wielka manifestacja wiary
Polaków, ale i przywiązania do
Prymasa, do Kościoła.

r e k l a m a
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Bogu dzięki

za Prymasa Tysiąclecia

fot. Stefan Maszewski/REPORTER

Rozmowa z o. Gabrielem Bartoszewskim OFMCap,
wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego
kard. Stefana Wyszyńskiego.

Gdy Ojciec patrzy na życie Prymasa Tysiąclecia,
co Ojca uderza?
W jego życiu już od najmłodszych lat były momenty,
w których całkowicie zjednoczył się z cierpiącym Chrystusem. Kiedy miał dziewięć lat,
tak przeżywał chorobę i śmierć
swojej matki. Jednocześnie
jej śmierć mocniej zjednoczyła małego wówczas Stefana
z Matką Bożą. Ta miłość rozwinęła się później. Sam Kardynał napisał, że w Wielki Piątek
w Andrzejewie, gdzie wówczas
mieszkali, ludzie zbierali się na
wspólne śpiewanie Gorzkich
Żali, potem odprawiali Drogę
Krzyżową. On sam – jak relacjonował – przy zakrystii przytulił
się do konfesjonału, słuchał
i rozważał swoje życie. Napisał,
że właśnie tam doszedł, że jego
drogą życiową jest kapłaństwo,
służba Chrystusowi. Wielokrot-

nie o tym wspominał. Tutaj zaczynała się jego świętość. Jako
chłopiec pomagał w budowie
kościoła, nosił cegły. Było to
jego uczestnictwo w życiu
Kościoła od najmłodszych lat.
Uczestnictwo to było w pełni
świadome jego wagi i roli.

Co dziś, niemal w przeddzień beatyfikacji, mówi
nam kard. Wyszyński?
Przeglądając kazania Kardynała znajdziemy w nich wiele poruszonych w nauczaniu
wątków i tematów, które są
teraz aktualne, odnoszą się do
naszej rzeczywistości, mentalności i są odpowiedzią na nasze potrzeby. Wybór tych myśli
jest cenną pracą. Poprzez całe
swoje życie, od dzieciństwa
po lata kapłaństwa i prymasowskie, ciężką pracą doszedł
do tego, że został wielkim autorytetem w życiu duchowym

i przede wszystkim w życiu
Kościoła. Kiedy otrzymał od
Stolicy Apostolskiej specjalne
uprawnienia, to stał się człowiekiem decyzyjnym. Ludzie
słuchali go nie dlatego, że musieli, lecz dlatego, że wszyscy
uznawali jego wielkość, autorytet. Obserwując sprawowanie przez niego Mszy Świętej,
dostrzec można było prawdziwe duchowe przeżycie jej,
doświadczenie przejścia
przez mękę Pana. Również
jego kazania, choć bywały
bardzo długie, bo trwały
nieraz i godzinę, nie nudziły wiernych, wręcz
przeciwnie.
Wszyscy
uczestnicy Mszy z zainteresowaniem słuchali jego homilii, tego, co chce przekazać.
Był świetnym mówcą, posiadał ogromną wiedzę z wielu
dziedzin, a przy tym potrafił
mówić tak, aby jego słowa
trafiały do każdego człowieka.
Wielokrotnie słuchałem jego
kazań, wystąpień i za każdym
razem odkrywałem w nich coś
nowego.

Pokora, oddanie się i ufność Bożej Opatrzności
oraz ogromna miłość do
Matki Bożej – to wyróżniało Prymasa Tysiąclecia. Szczególna była jego
więź z Maryją...
Kiedy ks. Stefan Wyszyński pojechał na Jasną Górę
odprawiać Mszę Świętą prymicyjną, wówczas polecił Jasnogórskiej Pani swoje życie
i kapłaństwo. Prosił Ją, aby
zechciała być dla niego matką, bo ta jego ziemska już nie

żyła. Tę matczyną więź i opiekę z Matką Bożą nieustannie
podtrzymywał,
zwłaszcza
w swoim duszpasterzowaniu
i propagowaniu kultu Pani Jasnogórskiej. 8 grudnia 1953 r.,
będąc w Rywałdzie, myślał
o oddaniu się Maryi w niewolę. Uczynił to nieco później,
kiedy przetrzymywano go
w Stoczku Warmińskim.
Podczas jednej z Mszy
Świętych
sprawowanych
w archikatedrze warszawskiej
w intencji rychłej beatyfikacji
Prymasa bp Michał Janocha,
biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, dokonał
pewnego porównania. Przypomniał, że 3 sierpnia 1901 r.
Stanisław Wyszyński, ojciec
Kardynała, przybył do kościoła parafialnego w Zuzeli, by
ochrzcić syna oraz spisać akt
urodzenia i chrztu. Biskup Janocha zauważył, że z dzieciństwem i chrztem Stefana Wyszyńskiego kojarzy się myśl
Zachariasza, który wygłosił
hymn ku czci Boga Ojca: „A ty,
dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi; Jego ludowi
dasz poznać zbawienie, [co się
dokona] przez odpuszczenie
grzechów” (Łk 1,76-77). Później biskup Janocha przypomniał słowa starca Symeona
wypowiedziane w świątyni po
ujrzeniu małego Pana Jezusa:
„Teraz, o Władco, pozwalasz
odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo
moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował
wobec wszystkich narodów”

(Łk 2,29-20). Życie Stefana
Wyszyńskiego realizowało się
w tych proroctwach. Niewątpliwie od dzieciństwa był on
sługą Najwyższego i u kresu
życia mógł odejść w pokoju.
To jest bardzo ciekawe spostrzeżenie i porównanie.

Jak Ojciec wspomina
swoje spotkania z Prymasem Tysiąclecia?
Nasze pierwsze spotkanie
miało miejsce na Jasnej Górze
3 listopada 1956 r. Byłem wówczas diakonem w seminarium
łomżyńskim. O godz. 6.00 poszliśmy wraz ze współbraćmi
na modlitwę i Mszę Świętą do
kaplicy Cudownego Obrazu.
Tak się złożyło, że Mszę Świętą
odprawiał wówczas kard. Stefan Wyszyński, który przyjechał
na Jasną Górę, aby podziękować Maryi – zaledwie kilka dni
wcześniej został zwolniony
z więzienia. Zapamiętałem,
że był wysoki, szczupły, blady
i zmizerniały, wręcz wycieńczony więzieniem. Mimo to pozdrowił nas serdecznie i w homilii ukazał piękno swojego
kapłaństwa oraz służby Panu
Bogu i Maryi. Dziesięć lat później, w 1966 r., nasza współpraca się zacieśniła. Wtedy zostałem postulatorem w procesie
beatyfikacyjnym o. Honorata
Koźmińskiego, mojego współbrata kapucyna.

Jakim był człowiekiem?
W 1978 r. rozpocząłem pracę w sekretariacie Prymasa
Polski i od tamtej pory aż do
1981 r., czyli do śmierci Kardynała, współpracowaliśmy ze
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sobą. Był człowiekiem o wielkim i otwartym sercu dla każdego człowieka. Bardzo miły,
serdeczny i życzliwy, a przy
tym prawdziwy humanista
i człowiek z ogromnym poczuciem humoru.
Mieszkanie prymasa Wyszyńskiego było połączone
z kurią. Ilekroć z niego wychodził, musiał przejść przez nasze miejsce pracy. Nie zdarzyło się, żeby nas nie pozdrowił.
Każdemu podał rękę na powitanie, zawsze wysłuchał i z zainteresowaniem dopytywał
o pracę i nasze samopoczucie.
Troszczył się nie tylko o sprawy, które mu powierzono, ale
także o ludzi, jakich Pan Bóg
dał mu do współpracy.
Kardynał Wyszyński był
człowiekiem wielkiej kultury i klasy. Potrafił się pochylić
nad każdym człowiekiem, każdy dla niego był cenny. Bez
względu na to, czy rozmawiał
z dzieckiem czy osobą starszą,
kapłanem czy osobą świecką,
wszyscy byli mu bliscy i ważni
dla niego. Każdego traktował
na równi. Nie patrzył na wiek,
wykształcenie, zawód. Miał
ogromną wiedzę, ale nigdy się
nie wywyższał. Pokornie słuchał i potrafił rozmawiać, a przy
tym był duszą towarzystwa.
Kilkakrotnie zapraszaliśmy
Prymasa do obejrzenia naszej
kapucyńskiej szopki bożonarodzeniowej, która znajduje
się w dolnym kościele przy
ul. Miodowej w Warszawie. Na
wizytę składało się zwiedzanie
szopki, krótka modlitwa i posiłek w refektarzu zakonnym.
Wówczas Kardynał pokazywał,
jak wspaniałym jest mówcą.
Zawsze mówił coś ciekawego,
czasem zabawnego. Zawsze
nadawał ton rozmowom, spotkaniom. Opowiadał też różne
historie ze swojego życia. Potrafił ze wszystkimi rozmawiać,
zachowując spokój, harmonię
i kulturę.

Z szacunkiem odnosił się
również do swoich prześladowców...
Przytoczę jedną z historii,
które opowiadał kard. Stefan
Wyszyński. Dotyczyła ona
jego rozmowy z Władysławem Gomułką. Kardynał spotkał się z nim oraz Józefem Cyrankiewiczem. Przed nimi na
stole leżała sterta papierów.
W pewnej chwili Gomułka
podniesionym głosem zarzu-

cił Prymasowi, że go krytykuje. Wówczas Kardynał zapytał,
w czym i kiedy. Gomułka odpowiedział, że czyta prymasowskie kazania i, przeszukując teczkę, chciał wskazać fragmenty, które miały udowodnić
jego tezę. Trochę się jednak
zaczerwienił i przyznał, że nie
może ich znaleźć. Wówczas
Prymas rzekł: „Panie sekretarzu, nigdy nie krytykuję pana.
Nigdy nie krytykuję osób, ale
krytykuję nieporządki, które
w Polsce panują”. Kardynał zawsze mówił „pan Gierek”, „pan
Gomułka”. Dlaczego? Bo był
człowiekiem wielkiej kultury.

Dlaczego tak długo musieliśmy czekać na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia?
Myśl o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego pojawiła
się praktycznie tuż po jego
śmierci. Wiele osób mówiło, że
modli się za wstawiennictwem
Kardynała. Pragnę wyjaśnić,
że proces beatyfikacyjny dzieli się na dwie części. 20 maja
1989 r. z inicjatywy kard. Józefa
Glempa, ówczesnego prymasa
Polski, rozpoczął się główny
proces o życiu, sławie, świętości i heroiczności cnót. On jest
zawsze. Na początku odbyła
się pierwsza sesja publiczna
w archikatedrze warszawskiej.
Podczas jej inauguracji objaśniałem wiernym, na czym faktycznie będzie polegała nasza
praca. Na tym etapie polega
ona na przesłuchiwaniu świadków. W tym przypadku były
to sześćdziesiąt dwie osoby.
W przesłuchiwaniu świadków
uczestniczyłem do 2001 r. Ponadto w tym samym czasie należało zebrać wszystkie pisma
i książki autorstwa prymasa
Wyszyńskiego, a także zgromadzić wygłoszone przez niego
homilie, konferencje, przemówienia. Zebrany materiał jest
bardzo obszerny. Nic dziwnego, że podsumowanie procesu
Prymasa Tysiąclecia zawiera
trzy olbrzymie tomy Positio
super virtutibus, czyli dokumentacja o heroiczności cnót.
Dokumentacja ta 25 listopada 2015 r. została przekazana
przez kard. Kazimierza Nycza,
metropolitę warszawskiego,
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Ten etap procesu zakończył się 17 grudnia 2017 r.
podpisaniem przez papieża
Franciszka dekretu o heroiczności cnót.

Od tego czasu minęły już
kolejne lata...
W lutym 2001 r. akta, których było około 30 tomów,
zostały przekazane Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Do pracy nad procesem ustanowiono postulatora. Był nim
ks. Zbigniew Kiernikowski, rektor Instytutu Polskiego w Rzymie. Niestety, w ciągu kilku lat
postulatorzy się zmieniali. Relatorem procesu mianowano
ks. Hieronima Fokcińskiego.
W tym czasie prace posuwały
się powoli. W 2009 r. jako pracownik Kurii Metropolitalnej
Warszawskiej, za zgodą kard.
Kazimierza Nycza, zająłem się
opracowaniem dokumentacji heroiczności. Działaliśmy
w kilkuosobowym zespole.
Gromadzoną przez nas dokumentację zatwierdził nowy
relator mianowany przez Kongregację – o. Kazimierz Kijas
OFM Conv. Następnie została
ona przetłumaczona na język
włoski. Ostateczną redakcję
również zatwierdził relator.
Ciekawostką jest to, że
tomy zawierające zgromadzony materiał wydrukowaliśmy
w Warszawie. Zwykle takie rzeczy robione są w Rzymie. To
było więc pewne odstępstwo.
Swoją pracę pięknie wykonała
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ADAM w Warszawie. Kolejnym krokiem w procesie była
decyzja kard. Angelo Amato,
prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, o wyznaczeniu
komisji teologów, którzy mieli
zbadać przekazaną dokumentację. Prace komisji rozpoczęły się w styczniu 2016 r. Kilka
miesięcy później, 25 kwietnia
2016 r., teolodzy jednogłośnie orzekli heroiczność cnót
kard. Stefana Wyszyńskiego.
W 2017 r. sprawa została przekazana do komisji kardynałów
i biskupów, która zakończyła
prace 24 września 2019 r.

Często Ojciec mówi, że cud
był na końcu. Dlaczego?
Cud jest Bożą pieczęcią nad
świętością. Cudowne uzdrowienie za przyczyną kard. Stefana Wyszyńskiego dokonało
się z 14 na 15 marca 1989 r., ale
nie od razu wiedzieliśmy o nim.
Pamiętam rozmowy, w których
mówiono, że tylko cudu nam
potrzeba. Powtarzałem: „Jeśli
Pan Bóg chce mieć świętego,
to cud będzie”. I był.

W 1988 r. do Wspólnoty
Sióstr Uczennic Krzyża chciała dołączyć dziewiętnastoletnia dziewczyna. Zachorowała
jednak na nowotwór tarczycy
z przerzutami. Siostry otoczyły ją opieką i modlitewnym
wsparciem – podjęły się modlitwy za wstawiennictwem
kard. Stefana Wyszyńskiego.
Przyjmowana przez dziewczynę chemia oraz radioaktywny
jod 131, który podawany był
w klinice w Gliwicach, nie
pomagały. Guz, który wcześniej uformował się, miał pięć
centymetrów, powiększał się
i mocno utrudniał oddychanie. Kiedy przyszedł moment
kryzysowy i dziewczyna mogła się udusić, nastąpiła ulga.
Po ludzku nie było dla niej
żadnego ratunku, a ona całkowicie oraz trwale została
uzdrowiona. Dzisiaj jest jedną
z sióstr tego zgromadzenia.
Przez rok – od 27 marca
2012 r. do 28 maja 2013 r. – proces o cudownym uzdrowieniu prowadzony był w diecezji
szczecińsko-kamieńskiej. Prace
w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych nad cudownym uzdrowieniem s. Nulli Garlińskiej trwały od 10 października 2014 r. do

29 listopada 2018 r. Była to trudna praca lekarzy i konsultorów
teologów. Papież Franciszek,
2 października 2019 r., złożył
swój podpis na przedłożonych
dokumentach. Tym samym zakończył się trzydziestoletni proces beatyfikacyjny kard. Stefana
Wyszyńskiego.

Dziś chyba jest Ojciec bardzo szczęśliwy?
Tak Pan Bóg pokierował, że
miałem zaszczyt uczestniczyć
w pracach procesu. Bogu dzięki za Prymasa Tysiąclecia, za
wszystko, co od niego otrzymaliśmy, i za to, że mogłem w tym
procesie uczestniczyć do końca.
Często pytają mnie, czy czuję
dziś satysfakcję. Czuję wypełnione zadanie – że w pewnym
stopniu moją pracą odwdzięczyłem się Czcigodnemu Słudze Bożemu ks. Stefanowi kard.
Wyszyńskiemu. Obecnie cieszy
się on wielką sławą świętości nie
tylko w Polsce, lecz także w Kościele powszechnym w świecie.
Z dniem 12 września 2021 r.,
kiedy odbędzie się długo oczekiwana beatyfikacja, będzie odbierał religijny kult publiczny.

Dziękuję za rozmowę.
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Miejsca pamię ci Prymasa Tysiąclecia

Zuzela – tu wszystko się zaczęło

N

a pograniczu mazowiecko
-podlaskim, nad rzeką Bug,
leży malownicza wieś Zuzela. To
tu urodził się Stefan Wyszyński,
człowiek, który zmienił oblicze
Kościoła i Ojczyzny. Miłości do
Pana Boga, Jego Najświętszej
Matki oraz Polski uczył się żyjąc w nadbużańskiej Zuzeli. Nic
dziwnego, że w tej urokliwej
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wiosce utworzono Muzeum Lat
Dziecięcych Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Mieszkańcy mazowieckiej miejscowości dumni ze swojego krajana, nigdy
o nim nie zapomnieli. Tak, jak
i on Zuzelę na zawsze w swym
sercu zachował. „Każdy człowiek
jest przecież związany sercem
i uczuciem z miejscem swojego

w jakich okolicznościach zarówno historycznych (Kardynał urodził się w czasie, kiedy Polski nie
było na mapach świata a Zuzela
leżała w zaborze rosyjskim), jak
również materialnych, w których
przyszły Kardynał wzrastał jako
kapłan i wielki patriota.
Muzeum to nie jedyne miejsce pamięci o Prymasie Tysiąclecia. Tym najważniejszym jest
kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego. W budowie
uczestniczył Stanisław Wyszyński, organista kościelny. Jest tam
chrzcielnica, przy której przyjął

chrzest Stefan, a także ołtarz
Matki Bożej Częstochowskiej.
To przy nim modliła się rodzina
Prymasa, a on sam wielokrotnie
służył do Mszy Świętej. Obecnie
w kościele również witraże upamiętniają najważniejsze wydarzenia z życia Kardynała. Wokół
świątyni są liczne miejsca przypominające o rocznicach związanych z Prymasem Tysiąclecia.
Cisza, spokój, urokliwość
Zuzeli zachwyca i jednocześnie
zachęca do zgłębienia historii
życia człowieka, któremu polski
naród tak wiele zawdzięcza.

U Matki Bożej Rywałdzkiej

D

roga internowania kardynała Wyszyńskiego rozpoczęła się w nocy z 25 na 26 września 1953 r.
Pierwszym miejscem więzienia była wieś Rywałd Królewski, gdzie znajduje się klasztor Braci Mniejszych Kapucynów. To właśnie w celi jednego z nich komuniści
przetrzymywali Kardynała. Z „Zapisków więziennych”,
które Prymas Tysiąclecia pisał, wiemy jak wyglądały
jego pierwsze chwile w kapucyńskiej celi. „Pokój, do
którego byłem wprowadzony, robi wrażenie mieszkania świeżo i pośpiesznie opuszczonego. Łóżko nie jest
zasłane, pozostawione osobiste rzeczy przez zakonnika, który tu mieszkał. Wśród tych rzeczy – walizka na
wpół otwarta, z której wygląda najnowszy zeszyt pisma «Kuźnica Kapłańska», z zaadresowaną obwolutą.
Wszystkie meble są w stanie ruiny: biurko «trzyma się
ściany», podobnie szafka nocna, miednica z niewylaną wodą, w szafie osobista bielizna i ubranie. Na podłodze sterta książek przykrytych papierem. Podłoga
brudna, po katach pełno «kotów»”.
Tak zaczęła się droga „Więźnia”, jak sam o sobie
napisał. Prymas odcięty od ludzi i świata, spędził
w zakonnej celi niespełna trzy tygodnie. Czas ten był
także bogaty w duchowe owoce. Prymas Tysiąclecia
wyznał, że „to w celi kapucyńskiej zrodziła się myśl
oddania się Maryi w macierzyńską niewolę miłości
zrealizowana w Stoczku Warmińskim”.

Od pierwszych chwil uwięzienia w Rywałdzie Królewskim Prymasowi Tysiąclecia towarzyszyła Matka Boża. To
właśnie Jej obraz z napisem „Matko Boża Rywałdzka, pociesz strapionych” , wiszący nad łóżkiem, wywołał radość
w sercu Kardynała. W „Zapiskach” odnotował, że „był to
pierwszy głos przyjazny”.
Do dzisiaj w celi zakonnej zachowana jest jedna z najcenniejszych „pamiątek” po więzionym tu kardynale Wyszyńskim. Są to stacje Drogi Krzyżowej, które ołówkiem
na ścianie wypisał Prymas Tysiąclecia. Mały krzyż wraz
z nazwą każdej ze stacji Męki Pańskiej pozostały dla kolejnych pokoleń, jako dowód wielkiej miłości Kardynała do
Pana Boga i tego, że w najtrudniejszych chwilach nie tylko
„wszystko postawił na Maryję”, ale że ukojenie, siłę odnajdywał w jedności z Ukrzyżowanym Panem Jezusem.
W miejscu przetrzymywania Kardynała nadal znajdują się oryginalne meble, z których korzystał. Współcześnie dzięki staraniom o. Gabriela Bartoszewskiego cela,
w której więziony był Prymas Tysiąclecia, stała się niejako
izbą pamięci o wydarzeniach z przełomu września i października 1953 r.

Do Matki Bożej Królowej Pokoju
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października 1953 r. był
dniem pierwszych przenosin uwięzionego Kardynała.
Z Rywałdu Królewskiego komuniści przewieźli go do Stoczku
Klasztornego na Warmii do daw-

no nieużytkowanego budynku
klasztornego.
Pomieszczenia, w których
przebywał Prymas Tysiąclecia, były
zniszczone przez wilgoć. Woda
zatrzymywała się na kamiennych

posadzkach, a zimą woda cieknąca po ścianach zamieniała się
w lód. W takich warunkach komuniści przetrzymywali Prymasa
blisko rok, do października 1954 r.
W więziennej celi kardynała
Wyszyńskiego obecnie znajduje się Izba Pamięci. Zachowano meble z których korzystał.
Zobaczyć można liczne zdjęcia
i pamiątki z czasów odosobnienia. Zwiedzający mogą zobaczyć
wyeksponowany rękopis „Aktu
oddania” i listu Prymasa do jego
ojca. Na ścianie znajduje się tekst
porządku dnia. Do obejrzenia jest
także sypialnia Kardynała z obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej,
krzyżem z suchych gałęzi, a także
z łóżkiem, na którym spał Prymas.
Kiedy Radio Wolna Europa
zaczęło informować o miejscu
internowania Kardynała władze
komunistyczne
zdecydowały
o kolejnym przeniesieniu swojego „Więźnia”.

Bachledówka

fot. Jerzy Opioła, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 4.0

urodzenia. Tutaj w tej rodzinie
parafialnej podwójnie się narodziłem: z ciała i krwi mej Matki
i z Chrystusowej Krwi w Sakramencie Chrztu. Są to więzy potężne. Czuję się wielkim dłużnikiem wobec ziemi, której chleb
jadłem od dzieciństwa i wobec
wszystkich wśród których żyłem”
– powiedział w 1971 r. w miejscowości swoich narodzin.
Muzeum Lat Dziecięcych
znajduje się w dawnej szkole
wiejskiej, w której uczył się przyszły Prymas. Jest to skromny,
drewniany budynek, który po
latach zrekonstruowano. W jednej części odtworzone wnętrze
domu rodzinnego Wyszyńskich.
Część jego wyposażenia to oryginalnie zachowane przedmioty, użytkowane przez bliskich
Kardynała i jego samego. W drugiej części budynku zrekonstruowano salę szkoły powszechnej
z początków XX w. Muzeum
zgromadziło liczne pamiątki po
Prymasie Tysiąclecia. Twórcy
placówki dołożyli wszelkich starań, aby wiernie odtworzyć warunki, w których dorastał Stefan
Wyszyński. Wszystko po to, aby
zwiedzający mogli unaocznić
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rzez siedem
kolejnych
lat, od 1967
do 1973 r., kardynał
Stefan
Wyszyński na
zaproszenie
generała zakonu o. Jerzego
Tomzińskiego,
spędzał swój
miesięczny odpoczynek w lipcu w paulińskim domu na Bachledówce. Dla upamiętnienia wakacji spędzanych przez
Prymasa Tysiąclecia na Podhalu paulini z parafii Matki Bożej
Jasnogórskiej budują tam Dom Pamięci.
Prymas Tysiąclecia chętnie spotykał się z mieszkańcami
Podhala, więc nazbierało się sporo pamiątek z tego czasu.
Są zdjęcia, wspomnienia, poezje, zapis homilii głoszonych
w Bachledówce przez Kardynała. Wszystko to będzie eksponowane w nowym muzeum.
– To będzie muzeum nowoczesne, multimedialne i interaktywne – zapowiada o. Jerzy Kielech OSPPE. Dom Pamięci,
który będzie pełnił funkcję edukacyjną. Ma też służyć pielgrzymom i turystom jako miejsce odpoczynku.

fot. ElCet, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 4.0

Zwycięzca

Z Maryją w sercu

6

października 1954 r. Prymasa
Tysiąclecia czekała kolejna podróż. Tym razem komuniści umieścili go na południu Polski, dokładniej na Opolszczyźnie w Prudniku–Lesie. Tam znajdował się
klasztor Ojców Franciszkanów,
który komuniści zakonnikom zabrali i przerobili na ściśle odizolowane i obwarowane więzienie
z punktowymi posterunkami. Te-
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października
1955 r. kardynał
Wyszyński został przewieziony do klasztoru
sióstr nazaretanek w Komańczy. Było to ostatnie
miejsce uwięzienia Prymasa. Miejsce, w którym
jeszcze silniej przylgnął
on do Matki Bożej Jasnogórskiej, ale także pociągnął za sobą cały polski
Naród.
Dziś pielgrzymi i turyści mogą odwiedzić
dom sióstr nazaretanek
i zobaczyć liczne pamiątki po blisko rocznym pobycie prymasa Wyszyńskiego w tym miejscu.

ren ogrodu otoczono parkanem
z drutem kolczastym. Zasadzono
także świerki, aby uniemożliwić
jakikolwiek kontakt z ludźmi spoza budynków.
W Prudniku Prymas Tysiąclecia spędził ponad rok. Był tam
przetrzymywany do października 1955 r. Współcześnie o uwięzieniu w tym miejscu kardynała Wyszyńskiego przypomina

T

skromna cela, w której zachowały się meble użytkowane przez
Prymasa, klęcznik i krzyż. Na pamiątkę przetrzymywania w tym
miejscu Kardynała postawiono
jego pomnik.

Królowo Polski, przyrzekamy…

fot. M. Pabis

ułacza, więzienna droga
Prymasa Tysiąclecia zakończyła się 26 października
1956 r. Kardynał Wyszyński
już na kilka tygodni przed
uwolnieniem wiedział, że jego
uwięzienie dobiega końca.
Znamienne są jego słowa zapisane we wrześniu 1956 roku
w „Zapiskach więziennych”:
„Po trzech latach mego więzienia ten wniosek uważam za
ostateczny. Nigdy nie wyrzekłbym się tych trzech lat i takich
trzech lat z curriculum mego
życia… Jednak lepiej, że upłynęły one w więzieniu, niżby
miały upłynąć na Miodowej.
Lepiej dla chwały Bożej, dla
pozycji Kościoła powszechnego w świecie jako stróża
prawdy i wolności sumień; lepiej dla Kościoła w Polsce i lepiej dla pozycji mego Narodu;
lepiej dla moich diecezji i dla
wzmocnienia postawy duchowieństwa. A już na pewno
lepiej dla dobra mej duszy.
Ten wniosek zamykam dziś,
w godzinie mego aresztowania, swoim Te Deum i Magni-

ficat”. W każdym z „więzień”
można oglądać przedmioty
towarzyszące
Kardynałowi
w jego codzienności. Biurka,
szafki, łóżka, maszyna do pisania czy krzesła to tylko przedmioty. Najważniejsze jest, aby
spojrzeć na jego internowanie, na ogromną samotność,
cierpienie, któremu poddano
Kardynała przez pryzmat jego
wielkiego zaufania i miłości
do Matki Bożej i Jej umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa.
Pan Bóg ze zła, które dotknęło
Prymasa Tysiąclecia, wyciągnął dobre owoce. Nie byłoby ich bez pełnego oddania,
wiary i miłości do Ukrzyżowanego, które miał kardynał Wyszyński. Z perspektywy lat dla
nas to wielka lekcja pokory.
Komuniści pragnęli zniszczyć
nie tylko Kościół, autorytet
Prymasa Wyszyńskiego, ale
także jego samego. „Jasnogórskie Śluby Narodu”, Wielka
Nowenna przed tysiącleciem
Chrztu Polski są wielkim zwycięstwem kardynała Stefana
Wyszyńskiego.

Zdjęcia na s. 4-15 wykonał Jarosław Zych, za zgodą i dzięki uprzejmości proboszcza
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Zuzeli,
ks. kan. lic. Jerzego Krysztopy oraz personelu Muzeum Lat Dziecięcych
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli.

