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Pasterz 
mistyk 
mąż stanu
Nauczanie 
kard. Wyszyńskiego 
się nie starzeje 
i wciąż pozostaje 
dla nas wyzwaniem.
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W  ciągu dwóch ostatnich 
miesięcy życia niejako 
„dopełnił dzieła”, co sym-
bolicznie wyrażały dwa 

wydarzenia. Pierwsze miało miejsce na 
początku kwietnia – prymas spotkał się 
wówczas z grupą rolniczej Solidarno-
ści. Po spotkaniu napisał: „Panu Lecho-
wi Wałęsie tłumaczę: w ciągu tych kilku 
miesięcy zrobiliście tak wiele, że najbar-
dziej sprawna polityka nie zdołałaby tego 
uczynić, czego wyście dokonali. Dziękuję 
Bogu za to. Musicie teraz uporządkować 
swoją organizację, umocnić się, stwo-
rzyć aparaty administracji związkowej, 
przeszkolić ludzi do tych zadań, dać im 
wykształcenie z zakresu polityki i etyki 
społecznej, polityki rolnej, kodeksu pra-
cy, wszystkich obowiązków i praw, któ-
re ten kodeks nadaje. I dalej pracować”. 
Trudno nie odnieść wrażenia, że słowa 
te były rodzajem pożegnania, podsumo-
wania, ale bez szczegółowych rozwiązań. 
Po prostu: musicie dalej pracować. 

Drugim z tych wydarzeń było spotka-
nie z członkami Komisji Głównej Konfe-
rencji Episkopatu Polski, krótko przed 
śmiercią Wyszyńskiego. Powiedział wów-
czas biskupom, że nie pozostawia żadne-

go programu pastoralnego: „Mój następca 
nie może być skrępowany żadnym pro-
gramem. Musi rozeznawać sytuację Pol-
ski i Kościoła z dnia na dzień i stosownie 
do tego układać program pracy”. Wydać 
się mogło, że przez te dwie wypowiedzi 
kardynał zamyka za sobą drzwi. Narodo-
wi podsumowuje kolejny etap drogi do 
odzyskania wolności. Kościołowi mówi, 
by rozpoznawał znaki czasu. 

Niedługo potem prymas zmarł, a czy-
tając jego testament, można odnieść wra-
żenie, że bliskie mu były słowa „nigdy” 
i „zawsze”: „Obdarowany łaską żywej wia-
ry, nigdy nie ulegałem wątpliwościom, 
nigdy nie podnosiłem głosu przeciwko 
Kościołowi, Ojcu Świętemu i Biskupom 
(…). Źródłem mego spokoju wewnętrz-
nego w walce z mocami ciemności była 
zawsze gorąca miłość i uległość wobec 
Matki Chrystusowej, Pani Jasnogórskiej, 
której uważam się za niewolnika miłości”. 

Testament jest de facto świadectwem 
ogromnego radykalizmu Wyszyńskie-
go. Śmiem twierdzić, że „radykalizm” to 
słowo, które najlepiej streszcza całą jego 
postawę wobec narodu i Kościoła oraz 
jego osobistą relację z Bogiem. Nigdy albo 
zawsze. Całość albo nic. Tak albo nie. Co 
nadto, od Złego pochodzi – całym swoim 
życiem zdaje się mówić kard. Stefan Wy-
szyński. W czasach, w których przyszło 

mu żyć i posługiwać, deficyt takiego ra-
dykalizmu był aż zbyt widoczny. Nie za-
pominajmy: w tamtych czasach w Polsce 
„tak” nie zawsze znaczyło „tak”, a „nie” 
wcale nie musiało oznaczać „nie”. Rady-
kalny Wyszyński pozostawił po sobie 
radykalny testament – to dlatego został 
kandydatem na ołtarze. Ewa Czaczkow-
ska zapytała postulatora jego procesu 
beatyfikacyjnego, ojca prof. Zdzisława 
Kijasa: „Gdyby miał ojciec wybrać jed-
ną cnotę z wielu, którymi – jak wyka-
zał proces – żył heroicznie prymas, to 
jaką by ojciec wymienił?”. Odpowiedział: 
„Wiarę. Wyszyński żył wiarą w sposób 
modelowy”. 

Myśląc o duchowym testamencie pry-
masa, o dziedzictwie, które pozostawił 
pokoleniom jako duchowy przywódca, 
również wymieniam to słowo: „wiara”. 
Radykalna wiara. W tym radykalizmie 
kard. Wyszyński stał się niewolnikiem. 
Z własnej woli. 

Żywe wotum
Skojarzenie z niewolnictwem zawsze 

powinno być negatywne. Wybranie nie-
woli w sposób wolny świadczy albo o sza-
leństwie, albo o poświęceniu wyższej 
idei – w każdym razie jest rodzajem po-
stawy skrajnej, radykalnej. Wyszyński 
w epoce, w której umęczony setkami lat 
niewoli naród zniewolony był przez ko-
lejny system totalitarny, wybrał tak dla 
siebie, jak i dla wszystkich dzieci Kościoła 
w Polsce inną niewolę – macierzyńską 
niewolę miłości. 

Stało się to w Stoczku Warmińskim 
8 grudnia 1955 roku. Prymas, przeby-
wając w odosobnieniu, dokonał osobiste-
go aktu oddania się Matce Najświętszej. 
Przygotowywał się do niego przez trzy 
tygodnie na podstawie wskazówek św. 
Ludwika Marii Grigniona de Montforta, 
autora „Traktatu o prawdziwym nabożeń-
stwie do Najświętszej Maryi Panny”. To 
w tym traktacie znajdują się słowa: To-
tus Tuus ego sum, et omnia mea Tua sunt, 
czyli „Cały jestem Twój i wszystko moje 
jest Twoje”, słynna dewiza przyszłego 
świętego Jana Pawła II. Co bardzo istotne 
– Wyszyński odnotował w swoich zapi-
skach, że było to oddanie się w niewolę 
Chrystusowi przez ręce najlepszej Mat-
ki. To osobiste zawierzenie przełoży się 

Uczmy się 
od prymasa 
B ywają w historii tacy ludzie, 

których słowa i nauka płynąca 
z życiowej postawy nie tracą na 
aktualności wiele lat później, kiedy 
ich dawno nie ma wśród nas. Jedną 
z takich osób jest kard. Stefan 
Wyszyński, nie bez powodu nazywany 
Prymasem Tysiąclecia. Zmarł prawie 
40 lat temu, a jego nauczanie się nie 
starzeje. W 1967 r., w liście pasterskim 
ogłaszającym „ABC Społecznej 
Krucjaty Miłości” postawił gorzką 
diagnozę polskiego społeczeństwa: 
„Zmieniamy się w społeczeństwo 
ludzi zwaśnionych. Gdy już nie mamy 
wroga klasowego, trzeba koniecznie 
go stworzyć”. I radził: „Nienawiść 
można uleczyć tylko miłością. 
(…) Nawet na odcinku stosunków 
politycznych, gdzie różnice poglądów 
najłatwiej doprowadzają do sporów 
i namiętności, zachowajcie spokój, 
umiar, opanowanie”. Dziś mógłby 
o nas powiedzieć tak samo, a jego rada 
jest nadal aktualna. Dlatego warto 
słuchać prymasa i w jego pismach 
szukać lekarstwa na choroby niszczące 
obecnie naszą narodową wspólnotę.

Mówimy o nim mąż stanu, 
bohater narodowy, odważny 
przeciwnik komunistycznej władzy… 
Tak go najczęściej postrzegamy, tak 
przyzwyczailiśmy się o nim myśleć. 
Te określenia i tytuły prawdziwie 
opisują rolę, jaką w dziejach naszego 
Kościoła i narodu odegrał kard. 
Stefan Wyszyński. Czekając na jego 
beatyfikację chcemy go pokazać także 
jako mistyka, pełnego niezachwianej 
wiary i bez reszty oddanego Bogu, oraz 
pasterza troszczącego się o powierzone 
mu owce i pewną drogą prowadzącego 
je do Boga – człowieka, od którego 
warto się uczyć całkowitej uległości 
wobec Chrystusa przez Maryję.  Bo – 
jak zauważył ks. Adam Pawlaszczyk –
Prymas Tysiąclecia w swoim duchowym 
testamencie mówi nam, że to co wielkie 
można zbudować tylko na Bogu.

WIESŁAWA DĄBROWSKA-MACURA
wieslawa.dabrowska@gosc.pl

Tylko 
na Bogu
– Dopóki żyję, chcę pracować – powiedział 
kard. Stefan Wyszyński do swojego kierowcy. 
Niedługo potem nie żył. Choroba silniejsza 
była od niego oraz od woli nieustannej pracy 
dla Kościoła i narodu. Pozostawił testament: 
świadectwo radykalnej uległości wobec 
Boga.

►►►►►
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„Radykalizm” to słowo, które najlepiej oddaje postawę kard. Stefana Wyszyńskiego 
wobec narodu i Kościoła oraz opisuje jego relację z Bogiem.
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niebawem na tekst jasnogórskich ślubów 
całego narodu. Trudno nie uznać, że było 
to jedno z najważniejszych wydarzeń 
w historii polskiego Kościoła. I trudno 
nie nazwać go filarem duchowego dzie-
dzictwa Prymasa Tysiąclecia. Dziesięć lat 
przed obchodami 1000. rocznicy chrztu 
Polski, 300 lat po tym, jak Matka Boża na-
zwana została Królową Polski przez króla 
Jana Kazimierza, milion osób zebranych 
na Jasnej Górze ślubowało według tek-
stu swojego prymasa, nazywanego „ma-
ryjnym prymasem”. To wówczas padły 
słowa: „Królowo Polski, przyrzekamy!”. 

Co przyrzekali? Synteza tych zobo-
wiązań po wielu latach może przyprawić 
o ból głowy i zawstydzenie. Otóż Polacy 
przyrzekali wówczas: strzec w każdej 
duszy daru łaski, żyć w łasce uświęcają-
cej, bez grzechu ciężkiego, wiernie stać 
na straży budzącego się życia („Gotowi 
jesteśmy raczej śmierć ponieść aniżeli 
śmierć zadać bezbronnym”!). I stać na 
straży nierozerwalności małżeństwa, 
bronić godności kobiet, żyć w miłości 
i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, 
unikać nienawiści, przemocy i wyzysku, 
dzielić się między sobą dobrami. I stoczyć 
bój z wadami narodowymi, wypowie-
dzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, 
marnotrawstwu, pijaństwu i rozwią-
złości, zdobywać cnoty: wierności i su-
mienności, pracowitości i oszczędności, 
wyrzeczenia się siebie, wzajemnego po-
szanowania, miłości i sprawiedliwości 
społecznej. Mówiąc wprost, Jasnogórskie 
Śluby Narodu zawierały konstytucję, 
której promulgowanie wystarczyłoby za 
wszystkie inne akty prawne regulujące 
życie społeczeństwa. Prymas doda na 
koniec: „W wykonaniu tych przyrzeczeń 
widzimy żywe wotum Narodu, milsze Ci 
od granitów i brązów”. 

Ta dziejowa chwila dokonująca się 
na Jasnej Górze wypowiadanym przez 
milion Polaków „przyrzekamy” miała 
swoją drugą odsłonę daleko na wschodzie 
Polski, gdzie w Komańczy Wyszyński 
cierpiał z powodu oddzielenia od swoich 
owiec i modlił się: „Przecież to z Twojej 
woli! Nikt takiej Potędze oprzeć się nie 
zdoła. Tylko my dwoje, Matko, możemy 
chcieć jednego. W tej chwili cała Polska 
modli się o moją obecność na Jasnej Gó-
rze. Tylko my dwoje wiemy, że jeszcze nie 

przyszedł czas, że ma się stać wola Twoja. 
W tym jest Twoja wielka moc, której ja 
ulegle się poddaję, jako całkowity nie-
wolnik najpotężniejszej Królowej. Bądź 
uwielbiona w tej mocy, którą mi dajesz, 
bym w pełni uznał, że największa moc 
i miłość jest w tej uległości”.

Radykalne oddanie
Uległość to cecha sługi – niewolnika. 

Drugie oblicze radykalizmu Wyszyń-
skiego to jego stosunek do woli Boga, do 
cierpienia i krzyża. Kiedy 4 października 
1953 roku, niespełna dwa tygodnie po 
uwięzieniu, na ścianach zakonnej celi 
wyrysował drogę krzyżową, dał tym sa-
mym świadectwo, że całe życie było dla 
niego rodzajem przeżywania Wielkiego 
Piątku. Niedługo potem napisał, że idzie 

przez swoje kapłaństwo pełen nędzy, 
słabości i ran otrzymanych po drodze: 
„Tak szedł Chrystus – wzgarda pospól-
stwa – aż po dzień dzisiejszy. Obszarpa-
ny, pobity, ubrudzony w błocie ulicznym, 
oplwany. A jednak to On zbawił świat… 
I zbawił go, choć świat natrząsał się ze 
swego Zbawcy. – Jak te dwie drogi idą 
blisko siebie. Nieudolność moją dźwiga 
łaska sakramentalna; nieudolność Jezu-
sa dźwiga bóstwo Jego… Niech się świat 
śmieje, byle dzieło zbawienia było wyko-
nane”. To ostatnie zdanie pokazuje, jak 
bardzo radykalnych wyborów musiał 
dokonywać. Świat niejednokrotnie się 
śmiał. Wielu – nawet ludzie Kościoła – 
miało pretensje: a to o zbytnią uległość 
wobec władz, a to o nadmierną pobożność 
maryjną i konserwatyzm. Nie to było dla 
Wyszyńskiego istotne. Liczyło się tylko 
dzieło zbawienia. 

W radykalnej uległości wobec woli 
Boga kardynał w jakimś rodzaju mistycz-
nego doświadczenia przeżył w trakcie 
swojego uwięzienia coś na kształt uwol-
nienia wewnętrznego. Było to w kwiet-
niu 1955 roku. Cały dzień trwała zamieć 
śnieżna. Jedna fala przychodziła za dru-
gą, pojawiało się słońce, które natych-
miast znikało, ciemności ogarniały zie-
mię. Obserwując te zjawiska atmosfe-
ryczne, uwięziony prymas snuł refleksję: 
„Gdy nowe płaty spadają na zieloną mu-
rawę, zdają się mówić miotane siłą wia-
trów: nic nie zdziałaliśmy. Kwietniowa 
ziemia ogrzała zimne płaty i zwyciężyła 
je. O, bo daremnie śnieg pada w kwietniu, 
gdy czas zimnic minął, a wszystko stęsk-
nione do ciepła, do światła, do zieleni, do 
kwiecia. Nie poradzą najgwałtowniejsze 
huragany. Jest czas zimy i jest czas wio-
sny…”. Nagle Wyszyński poczuł w ser-
cu ciężar, którego odkrycie wiązało się 
z wyrażeniem wobec Boga woli całkowi-
tego… pozbycia się woli. Dokonania aktu 
ostatecznego poddania się temu, co Bóg 
wobec niego zaplanował. Opisał to tak: 
„Nie wiem dlaczego, ale muszę to zapisać, 
choć tak bardzo się lękam. Ty mi nakazu-
jesz, sam nie jestem zdolny. Nakazujesz 
mi chcieć i nakazujesz mi napisać, choć 
opieram się i jednemu, i drugiemu Twe-
mu chceniu. A więc, prawdziwie: jeśli 
Ci, Ojcze, jest potrzeba coś więcej, niż 
dotychczas się dzieje ze mną, to czyń. 
Jeśli Ci jest potrzebne moje więzienie, 
piwnica dla mnie, udręki śledcze, pro-
cesy, widowisko z Twego sługi, oszczer-
stwa i pośmiewisko, wzgarda pospólstwa 
i wszystko, czego tylko zapragniesz… 
Owom ja! – Napisałem i… spadł mi cię-
żar z serca”.

Lektura tych duchowych doświad-
czeń kard. Wyszyńskiego jest rodza-
jem oczyszczenia – dla mnie na pewno 
była. Posągowość bohatera narodowe-
go, interreksa, niekoronowanego króla 
Polski, rzucającego totalitarnej władzy 
„non possumus!” mogłaby się na pozór 
wykluczać z tym wewnętrznym przeży-
waniem całkowitej uległości wobec Boga 
i Matki Najświętszej. Albo raczej: wobec 
Chrystusa przez Maryję, jak często pod-
kreślał. Tylko na pozór. Bo to, co wielkie, 
zbudować można tylko na Bogu – zdaje 
się w swoim duchowym testamencie mó-
wić nam kard. Stefan Wyszyński. ●

►►►►►

JOANNA JURECZKO-WILK: Dwanaście lat 
u boku kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Czuła Pani wtedy, że patrzy na czło-
wieka wyjątkowego? 
ANNA RASTAWICKA:  Od dziecka wzra-

stałam w atmosferze czci dla prymasa 
Wyszyńskiego. On mnie bierzmował 
w 1952 r., a po roku dowiedzieliśmy się 
o jego aresztowaniu, co dla mnie było 
pierwszym tak mocnym przeżyciem 
zniewolenia. W 1956 r. ksiądz prymas 

wyszedł na wolność, ale nie ustało prze-
śladowanie Kościoła. Gdy byłam w klasie 
maturalnej, usłyszałam z taśmy magneto-
fonowej słowa księdza prymasa: „Na na-
szych oczach leci nieustannie ku Kościo-
łowi huragan kamieni i nie masz, kto by 
je zatrzymał”. Pomyślałam, że mogę pró-
bować chociaż trochę ten Kościół osłonić. 
Słowa prymasa były początkiem mojej 
drogi powołania w Instytucie Pryma-
sa Wyszyńskiego. Kiedy po studiach, 

w 1969 r. zaczęłam pracę w Sekretariacie 
Prymasa Polski, mogłam patrzeć z bliska 
na życie świętego. Zadziwiał mnie jego 
głęboki spokój w tych niespokojnych cza-
sach. Każdy dzień przynosił jakieś troski, 
ataki na Kościół: powoływanie kleryków 
do wojska, przejmowanie domów zakon-
nych, opodatkowanie Kościoła, próba 
podporządkowania nauczania w semina-
riach władzy świeckiej. A ksiądz prymas 

Dla wielu był ojcem
O spokoju w niespokojnych czasach, wolności w zniewolonym kraju 
i „duszpasterstwie pączkowym” mówi Anna Rastawicka.

►►►►►

– Niejeden raz myślałam: to święty człowiek, ale jaki on jest zwyczajny – mówi Anna Rastawicka. 
Na zdjęciu: kard. Wyszyński w Krynicy Morskiej w kwietniu 1958 r.

To, co wielkie, 
zbudować można tylko 

na Bogu – zdaje się 
w swoim duchowym 
testamencie mówić 
nam kard. Stefan 

Wyszyński.
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nigdy nie panikował, nie narzekał. On nie 
tylko wierzył w Boga, on wierzył Bogu 
i wiedział, że Jego moc w końcu zwycięży. 
Nieraz przychodzili do niego zaniepoko-
jeni ludzie i pytali: „Eminencjo, to co teraz 
będzie?”. A on ze spokojem odpowiadał: 
„Tylko Bóg na pewno będzie i my w Nim”. 
Wiele razy docierały do nas informacje 
o tym, że w domu na Miodowej założone 
są podsłuchy. Prymas komentował to: 
„Wiem o tym, ale nie boję się. My musimy 
żyć święcie, a co mam do powiedzenia 
w sprawach publicznych, mówię otwar-
cie, na ambonie”. Nie powiem, żeby życie 
codzienne wśród podsłuchów i nieustan-
nej obserwacji tajnych służb było łatwe, 
ale dodawała nam sił prostota i wolność 
gospodarza. 

A jaki ten gospodarz był na co dzień?
Niejeden raz, siedząc przy wspólnym 

stole, myślałam: to święty człowiek, ale 
jaki on jest zwyczajny. Lubił proste po-
trawy, sam obierał jabłka i nimi często-
wał… Był bardzo gościnny. Z taką samą 
uwagą przyjmował dzieci, starszych, jak 
ludzi nauki czy osobistości życia społecz-
nego. Pamiętam, jak podczas pewnego 
spotkania mała córeczka konsula zdję-
ła księdzu prymasowi piuskę i włożyła 
sobie na główkę, bo czerwone nakrycie 
głowy bardzo jej się spodobało. Prymas 
nie protestował, śmiał się razem z nią. 
Był uważny na każdą potrzebę przycho-
dzących. Dbał o to, żeby dla nikogo nie 
zabrakło miejsca, żeby każdy mógł po-
wiedzieć, co myśli. Studentów zapraszał 
na pączki, sam ich częstował i urządzał 
konkursy, kto zje więcej.

Jak wyglądał dzień na Miodowej? 
Ksiądz prymas modlił się wcześnie 

rano. Zanim wstał, myślą wędrował do 
sanktuariów maryjnych i tam powierzał 
Matce Bożej sprawy Kościoła. Przed po-
ranną Mszą Świętą w domowej kaplicy 
odmawiał brewiarz. Eucharystię spra-
wował z wielką uwagą i prostotą. Nie 
zmieniał tekstów liturgicznych, nicze-
go nie dodawał od siebie. Kiedy tylko 
kalendarz liturgiczny na to pozwalał, 
odprawiał Msze Święte wotywne ku czci 
Matki Bożej. Pracę w sekretariacie łączy-
liśmy z adoracją, żeby modlitwą pomagać 
księdzu prymasowi. Kiedyś, przecho-

dząc przez kaplicę na kolejną audiencję, 
zatrzymał się przy mnie i powiedział: 
„Jesteś szczęśliwa, że możesz być przed 
Panem Jezusem. Ja też bym tak chciał, ale 
muszę iść do ludzi”. Kiedy czasami wcho-
dziłam do pokoju, gdzie pracował, patrzy-
łam na stosy korespondencji i myślałam, 
kiedy biedny ojciec da sobie z tym radę. 
Po godzinie wszystko było uporządkowa-
ne. Odpowiadał na wszystkie listy, nawet 
na kartki od dzieci, jeśli tylko miały adres 
zwrotny. O godzinie 13 był obiad, czasa-
mi także z udziałem gości. Po nim ksiądz 
prymas miał krótki odpoczynek, ewentu-
alnie spacerował po ogrodzie z różańcem 
w ręku. Później uczestniczył w kolejnych 
audiencjach albo wyjeżdżał do parafii. Po 
kolacji, która była o godzinie 19, ksiądz 
prymas udawał się na osobistą modlitwę. 
W dniach, kiedy nie wizytował parafii 
ani nie miał innych wyjazdów, o 21.00 
spotykaliśmy się w kaplicy na Apelu Ja-
snogórskim. Zazwyczaj o 22.00 udawał 
się na spoczynek.

Kardynała Wyszyńskiego tytułowa-
no Prymasem Tysiąclecia, księciem 
Kościoła, mężem opatrznościowym. 
W swojej książce „Ten zwycięża, kto 
miłuje” opisuje Pani prymasa mało 
znanego: opowiadającego dowcipy, 
zbierającego papierki po cukierkach 
na Bachledówce. 
Tak było rzeczywiście, bo świętość to 

zwyczajność, a nie szukanie nadzwyczaj-
ności. W czasie wakacji w górach prymas 
wychodził po Mszy Świętej przed kapli-
cę i częstował dzieci cukierkami. A po-
tem chodził i zbierał papierki. Czasami 
opowiadał domownikom anegdoty, ale 
częściej nas o nie pytał. Miał poczucie 
humoru. Co roku na centralną procesję 
Bożego Ciała w Warszawie ksiądz pry-

mas „zamawiał” u św. Antoniego dobrą 
pogodę, a potem „w dowód wdzięczności” 
przekazywał pewną kwotę na pomoc 
dla studentów. Któregoś roku pogoda 
była ładna przy trzech ołtarzach, a przy 
czwartym lunął deszcz i kompletnie nas 
zmoczył. Kiedy potem zapytaliśmy pry-
masa, jak w takim razie będzie z obietni-
cą daną św. Antoniemu, odpowiedział: 
„Dam, ale trochę mu potrącę”.

Ale nie lubił, kiedy rozdawałyście 
jego zdjęcia. 
Ksiądz prymas nie był zadowolony 

z tego, że gościom przychodzącym na 
audiencje grupowe z okazji świąt czy 
jego imienin wręczałyśmy koperty z jego 
zdjęciem. Mówił, że to jest autoreklama. 
Odpowiadałyśmy, że ludzie o to proszą 
i są bardzo wdzięczni. Wtedy ustąpił. Do 
kopert wkładałyśmy też zazwyczaj jakiś 
tekst aktualnego przemówienia, przepi-
sany na maszynie. Nie można było w tam-
tym czasie wydawać tekstów religijnych, 
więc przepisywanie na maszynie przez 
kalkę było jedyną formą upowszechnia-
nia nauczania prymasa. Prześladowany 
przez władzę, nierozumiany przez nie-
które kręgi inteligencji katolickiej ksiądz 
prymas był uwielbiany przez naród. To 
była jego siła. Strzegł się jednak, żeby ni-
czego nie przypisywać sobie. Wszystko 
w jego życiu było „Soli Deo” – Bogu sa-
memu. Był skromny. W ciągu dwunastu 
lat pracy w sekretariacie na Miodowej 
nie było przemeblowań, większych za-
kupów garderoby. Gdy amerykańska 
Polonia podarowała prymasowi chrysle-
ra, oddał go do Sekretariatu Episkopatu, 
dla zagranicznych gości. Powiedział, że 
wstydziłby się takim luksusowym samo-
chodem pojechać na wizytację do jakiejś 
ubogiej parafii. 

W jednym z kazań prymas mówił 
o „posłudze detalicznej” matek, oj-
ców. Bardzo cenił codzienny, nie-
pozorny trud, wiarę przekazywaną 
w rodzinie. 
Sprawy człowieka i rodziny zawsze 

były mu bliskie. To było też jego osobiste 
doświadczenie. Do końca życia wspomi-
nał matkę Juliannę, która umarła, gdy 
miał 9 lat, i osierociła sześcioro dzieci. 
Było to dla niego jedno z najtrudniejszych 
przeżyć. Podziwiał ojca, który potrafił 

godzinami klęczeć na posadzce w ko-
ściele w Zuzeli, przed obrazem Matki 
Bożej Częstochowskiej. Kiedyś w czasie 
wakacji u sióstr samarytanek w Fiszo-
rze koło Wyszkowa, spacerowaliśmy po 

lesie i ksiądz prymas zapytał mnie, czy 
znam Koronkę do Najświętszego Serca 
Jezusowego. To była modlitwa, której na-
uczył go ojciec – jedna z jego ulubionych. 
Kardynał upominał się o prawa rodziny, 
uczył, że jest to pierwsza, najważniejsza 
wspólnota, uświadamiał rodzicom od-
powiedzialność za życie i wychowanie 
dzieci. Ze szczególną mocą bronił życia 
nienarodzonych. Był też opiekunem i du-
chowym ojcem dla jednego z pierwszych 
ruchów rodzinnych: Rodziny Rodzin. 
Uczył wzajemnej troski, pomagał rodzi-
nom wielodzietnym, dofinansowywał 
wakacje dzieciom z uboższych rodzin.

Jako członkinie Instytutu zwracały-
ście się do prymasa „ojcze”.  Był dla 
Pani ojcem?
Wiele osób tak go nazywało, chociaż 

niektórzy uważali, że jest to nadużywa-
nie tytułu. A prymas nie zabraniał nam 
tego. Sam zresztą często zwracał się do 

wiernych: „Umiłowane dzieci Boże, dzie-
ci moje”. Dla niego ojcostwo wiązało się 
przede wszystkim z odpowiedzialną mi-
łością. W takim sensie był naszym oj-
cem. Był nim dla kapłanów i wielu z nich 
otwarcie mówi, że właśnie dzięki niemu 
doszli do kapłaństwa i wytrwali w powo-
łaniu. Także dla naszego  Instytutu, od 
momentu jego powstania w 1942 r., był 
duchowym ojcem. Znał każdą z nas po 
imieniu, pomagał w zmaganiu się z róż-
nymi problemami, w razie choroby orga-
nizował lekarstwa, które w Polsce były 
wtedy niedostępne.

Jak nikt inny zna Pani spuściznę 
prymasa, jego homilie, przemówie-
nia, bo od ponad pół wieku redaguje 
je Pani. Co jest w nich szczególnie 
aktualne dla nas, teraz?
Są prawdy, które się nie przedawniają. 

Zmieniają się okoliczności, systemy filo-
zoficzne, ustroje – niezmienne pozostaje 
w nas człowieczeństwo. Troska o peł-
nię człowieczeństwa, która możliwa jest 
tylko w Bogu, była najważniejsza w ca-
łym nauczaniu prymasa Wyszyńskiego. 
Dlatego prymas mówił: „Chociażbyśmy 
mieli stracić wszystko w naszej ojczyź-
nie, musimy zachować wiarę w Boga, 
w Chrystusa i Jego Matkę (…) Możemy 
stracić wszystko, byle nie to!”. Zapewne 
powtórzyłby nam to dzisiaj. Prymas poj-
mował wiarę nie jako tradycyjny system 
wartości, ale jako relację z żywym Bo-
giem, która ma przenikać całą naszą rze-
czywistość i aktywność. Mamy nie tylko 
wierzyć, ale żyć zgodnie z wolą Boga – 
takie jest najważniejsze przesłanie dla 
każdego z nas osobiście i w wymiarze 
narodowym. Kardynał Wyszyński prze-
strzegał: „Wrogowie wiedzą, co naro-
dowi służy, a co mu szkodzi. Jeśli chcą 
mu szkodzić, niszczą to, co mu pomaga. 
Dlatego też najeźdźcy zawsze niszczyli 
Kościół i chcieli zatrzeć ślady moralności 
chrześcijańskiej w życiu narodu (…). To są 
lekcje z niedawnej przeszłości. Obyśmy 
ich szybko nie zapomnieli”.  W ocaleniu 
najcenniejszych wartości człowieczeń-
stwa, w obronie wiary i bytu narodu pry-
mas znalazł niezawodną pomoc – Matkę 
Chrystusową. Jej całkowicie zawierzył, 
z Nią zwyciężył, Ją pozostawił nam jako 
nadzieję. ●

joanna.wilk@gosc.pl

►►►►►

Kard. Stefan 
Wyszyński nie tylko 

wierzył w Boga, 
on wierzył Bogu 

i wiedział, że Jego moc 
w końcu zwycięży.

ANNA RASTAWICKA
członkini Instytutu Prymasa 
Wyszyńskiego; w latach 1969–1981 
pracowała w Sekretariacie Prymasa 
Polski i była w gronie najbliższych 
współpracowników kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Po śmierci prymasa 
stała się propagatorką jego nauczania, 
przyczyniając się do wydania 
m.in. „Dzieł zebranych” kard. S. 
Wyszyńskiego oraz zbioru jego 
osobistych zapisków „Pro memoria”. 
Współpracuje z Muzeum Jana Pawła II 
i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie 
oraz z Fundacją „Golgota Wschodu”.
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o relacje międzyludzkie, rodzinne, zawo-
dowe. Prymas ujął je początkowo w dwa-
naście punktów, bardziej opisowych. Je-
den z nich – punkt 11. – dotyczył życia 
politycznego i głosił: „Nawet na odcinku 
stosunków politycznych, gdzie różnice 
poglądów najłatwiej doprowadzają do 
sporów i namiętności, zachowajcie spo-
kój, umiar i opanowanie. Macie prawo 
i obowiązek wypowiadać z całą swobo-
dą swoje sądy, oceny i krytyki. Dopiero 
wtedy dawalibyście dowód nieufności 
do tych, co sprawują władzę, gdybyście 
lękliwie milczeli. Skoro otwarcie mó-
wicie, co was boli, wypełniacie obowią-
zek obywatelski. Ale i tutaj zachowujcie 
chrześcijański umiar i ducha pokoju, 
pamiętając o tym, że łatwiej jest stawiać 
wymagania, niż je słusznie zaspokajać”. 
Ten punkt kończył się zdaniem, które 
pozostało w krótszej formie programu 
w brzmieniu: „Wszystkim, którzy uważa-
ją się za waszych nieprzyjaciół, zapłaćcie 
modlitwą i dobrym uczynkiem”. 

Dekalog prymasa 
Nieco później ów 12-punktowy pro-

gram został skrócony do 10 punktów, 
bardziej skondensowanych w treści i for-
mie. Brzmi on: 

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chry-
stus w nim żyje. Bądź wrażliwy na dru-
giego człowieka, twojego brata.

2. Myśl dobrze o wszystkich – nie 
myśl źle o nikim. Staraj się nawet w naj-
gorszym znaleźć coś dobrego.

3. Mów zawsze życzliwie o drugich – 
nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdy 
wyrządzone słowem. Nie czyń rozdźwię-
ku między ludźmi.

4. Rozmawiaj z każdym językiem mi-
łości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. 
Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. 
Uspokajaj i okazuj dobroć.

5. Przebaczaj wszystko – wszystkim. 
Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierw-
szy wyciągnij rękę do zgody.

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. 
Czyń dobrze każdemu, jak byś pragnął, 
aby tobie czyniono. Nie myśl o tym, co 
tobie jest kto winien, ale co ty jesteś wi-
nien innym.

7. Czynnie współczuj w cierpieniu. 
Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomo-
cą, sercem.

8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej 
pracy korzystają inni, jak ty korzystasz 
z pracy drugich.

9. Włącz się w społeczną pomoc bliź-
nim. Otwórz się ku ubogim i chorym. 

Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec po-
trzebujących wokół siebie.

10. Módl się za wszystkich, nawet za 
nieprzyjaciół.

Jak widać, prymasowski dekalog 
w dziewięciu na dziesięć punktów do-
tyczy stosunków międzyludzkich. Naj-
bardziej podstawowych relacji opartych 
na szacunku i miłości wobec drugiego 
człowieka w myśli i mowie; na przeba-
czeniu wszystkiego, czynieniu drugiemu 
dobrze, pomaganiu w cierpieniu i mo-
dlitwie za innych, nawet za tych, którzy 
uważają się za naszych nieprzyjaciół. 
To relacje międzyludzkie, bezpośred-
nie, decydują o wszystkich obszarach na-
szego życia – rodzinnego, zawodowego, 
społecznego, politycznego... Tylko ósmy 
punkt programu dotyczy kwestii pracy 
− nie w ważnym dla prymasa kontekście 
indywidualnego rozwoju duchowego 
i moralnego człowieka, ale korzystania 
z owoców naszego trudu przez innych 
ludzi, czyli pośrednio odnosi się także 
do relacji międzyludzkich. To dlatego 
mamy naszą pracę wykonywać rzetelnie, 
z pełną odpowiedzialnością. 

…a miłości bym nie miał
„Całe nasze życie tyle jest warte, ile 

jest w nim miłości” – mówił prymas. Wie-
dział, że nie mógłby zachęcać innych do 
Społecznej Krucjaty Miłości, gdyby miło-
ści nie miał sam. On ją z pewnością miał. 
I można podawać wiele tego przykładów, 
ale w moim odczuciu najważniejszy do-
tyczy punktu piątego − przebaczenia 
wrogom. Prymas więziony przez trzy 
lata przebaczył tym, którzy zdecydowali 
o jego uwięzieniu, na czele z Bolesławem 
Bierutem, oraz tym spośród funkcjona-
riuszy UB, którzy go nadzorowali. Co 
więcej, modlił się za nich (punkt dzie-
siąty Krucjaty), a także za innych swo-
ich „Krzywdzicieli”, jak nazywał Wła-
dysława Gomułkę. To było największe 
moralne i duchowe zwycięstwo prymasa 
Wyszyńskiego. 

ABC Społecznej Krucjaty Miłości 
powstało ponad pół wieku temu, ale się 
w niczym nie zestarzało. To jeden z tych 
punktów nauczania prymasa Stefana 
Wyszyńskiego, który wciąż pozostaje 
wyzwaniem. Bowiem system oparty na 
nienawiści upadł, ale człowiek zmienia 
się powoli. ●

EWA K. CZACZKOWSKA
publicystka, historyk

K iedy skończył się rok 1966 
i wielki program Milenium 
Chrztu Polski, prymas Ste-
fan Wyszyński ogłosił nowy 

projekt duszpasterski. Skoro 9 lat Wiel-
kiej Nowenny umocniło wiarę i odnowi-
ło moralność tak, że w nowe tysiąclecie 
chrześcijaństwa, pomimo ateistyczne-
go systemu państwowego, Polacy weszli 
w swej większości jako naród ludzi wie-
rzących, zaproponował, by pójść dalej. 
Aby niejako „wypłynąć na głębię”. Pro-
gram prymasa, ujęty z czasem w dziesięć 
punktów niczym Dekalog, nosił tytuł 
ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Kar-
dynał ogłosił go w liście pasterskim na 
Wielki Post 1967 r.

Walka dwóch sił
Program ten opierał się na dwóch pod-

stawowych przykazaniach – miłości Boga 
i miłości bliźniego. Miłość Boga odnawia-
jąca człowieka i jego miłość do drugiego, 
a w konsekwencji całe życie rodzinne, za-
wodowe, społeczne, narodowe − to była 
chrześcijańska odpowiedź na nienawiść, 
na której oparto system komunistycz-
ny głoszący walkę klas. „Wielką chorobą 
współczesnego świata jest to, że zaufał 
nienawiści” – pisał prymas w 1967 r. Ubo-
lewał, że w „nasze współżycie społecz-
ne coraz bardziej wkradają się elementy 
obce kulturze polskiej”. Jedne wynikają 
z owej walki klas, inne są wywołane „mnó-

stwem doznawanych niesprawiedliwości 
i krzywd, które tworzą napięcie gniew-
nych namiętności i pragnienie odwetu”. 
A przecież nie to leży w naturze człowie-
ka. Bo każdy pragnie być miłowany. Każ-
dy człowiek, ale i całe grupy społeczne, 
i narody, a „nawet ci, co narodami rządzą, 
świadomi nieskuteczności paragrafów (…). 
Słowem, cała ludzkość trwa w powszech-
nym pragnieniu miłości”. Szuka w niej 
ratunku, „nawet nie zdając sobie niekiedy 
sprawy ze źródła swej nadziei”. 

Ksiądz Stefan Wyszyński już w okre-
sie międzywojennym pisał, iż w nieda-
lekiej przyszłości dojdzie do zderzenia 
dwóch wielkich sił, które usiłując upo-
rządkować świat, walczą o pierwszeń-
stwo – siły nienawiści, uobecnionej w ko-
munizmie, i siły miłości, którą jest chrze-
ścijaństwo. Nigdy nie miał wątpliwości, 
która z nich tę walkę wygra. Będziesz 
miłował… – to była chrześcijańska od-
powiedź, program na czas nienawiści 
komunizmu. On wiedział, że człowie-
ka doznającego zła systemu może ocalić 
tylko miłość. 

Nienawiść 
można uleczyć 
tylko miłością
Prymas Stefan Wyszyński, który był 

doskonałym obserwatorem i analitykiem, 
ubolewał nad tym, że system komuni-
styczny, wsączający w serca i dusze Pola-
ków nienawiść, zmienia nas. „Zmieniamy 
się w społeczeństwo ludzi zwaśnionych. 
Gdy już nie mamy wroga klasowego, trze-
ba koniecznie go stworzyć. A czy Kościół 
będzie patrzył na to obojętnie, opuściw-
szy ręce? Będzie patrzył, jak przebudo-
wuje się psychikę narodu Polan – bądź 
co bądź spokojnego narodu – zmieniając 
go w gromadę walczących ze sobą wil-
ków?” − pisał. Kościół, głosząc Boga-Mi-
łość, mówił: nie. I prymas w ABC Społecz-
nej Krucjaty Miłości przypominał, że od-
powiedzią na systemową siłę nienawiści 
– zbrojną „w nienawistne doktryny, całe 
programy nienawidzenia i pedagogikę 
nienawiści” − jest siła miłości. Bo „niena-
wiść – mówił – można uleczyć tylko miło-
ścią”. Ona „nie płaci złem za doznane zło, 
ale przebacza, miłuje pomimo wszystko, 
nawet nieprzyjacioły, nakazuje dobrze 
czynić tym, którzy mają nas w niena-
wiści, i pokornie prosi, abyśmy modlili 

się za prześladujących i potwarzających 
nas”. Źródłem tej miłości, ale i pragnie-
nia miłości, które zostało wszczepione 
w serce człowieka, jest Bóg-Miłość, a tego 
wyrazem jest miłość bliźniego. „Spraw-
dzianem miłości ku Bogu jest stosunek 
do ludzi” – pisał prymas w liście paster-
skim, wzywając do budowania na miłości 
relacji w rodzinie, szkole, pracy, w życiu 
społeczeństwa, narodu, państwa i Ko-
ścioła. Apelował o pełnienie uczynków 
dobroci i do tworzenia „kultury serc”. 
O przemianę ludzi w duchu miłości.

Jednocześnie, zdając sobie sprawę 
z tego, że Bożej miłości „nie zdołamy 
wszędzie od razu zanieść”, wskazywał 
te dziedziny życia, które najbardziej 
domagają się odmiany. Chodzi głównie 

ABC 
Miłości
Ten program ma 
ponad pół wieku. 
I nigdy się nie 
zestarzeje.

Kard. Stefan 
Wyszyński: 

„Całe nasze życie tyle 
jest warte, ile jest 
w nim miłości”.

„Wielką chorobą współczesnego świata jest to, że  zaufał nienawiści” – pisał kard. Wyszyński w 1967 r. Dziś mógłby napisać to samo.
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Stefan Wyszyński spędził tam w sumie 
ponad 630 dni. 

Choć sił brakowało
Najważniejsze chwile w życiu kard. 

Wyszyńskiego nosiły znamiona związku 
z Maryją Jasnogórską. Ponieważ był bar-
dzo słabego zdrowia, święcenia kapłań-
skie przyjął indywidualnie w kaplicy 
Matki Bożej Częstochowskiej w katedrze 
we Włocławku. „Po święceniach kapłań-
skich (...) uważałem za rzecz najbardziej 
właściwą przybyć na Jasną Górę, choć sił 
brakowało. Tak zaczęły się moje drogi” 
– powie później. I doda: „Pojechałem na 
Jasną Górę, aby mieć Matkę, aby stanę-
ła przy każdej mojej Mszy świętej, jak 
stanęła przy Chrystusie na Kalwarii”. 

Po raz pierwszy wypowiedział sło-
wa konsekracji 5 sierpnia 1924 r. u stóp 
Czarnej Madonny. Nie przypuszczał, 
że będzie mu dane odprawiać Mszę św. 
jeszcze przez 57 lat. „Tutaj, na Jasnej Gó-
rze, tutaj, przed tym Obrazem (...) zostało 
uwięzione twoje serce w dniu, w którym 
odprawiłeś pięćdziesiąt lat temu swoją 
pierwszą Mszę św.” – mówił kard. Karol 
Wojtyła do jubilata. A jubilat wyznał, że 
nosił się ongiś z zamiarem wstąpienia do 
paulinów i poświęcenia się pracy wśród 
pielgrzymów. „Ojciec Korniłowicz, mój 
kierownik duchowy, oświadczył mi, że 
to nie jest moja droga. Ale nie przestałem 
myśleć, że życie moje musi jednak iść 
drogą maryjną, jakkolwiek by płynęło” 
– powiedział. 

Szczególna tajemnica
W 1946 r. Pius XII mianował ks. Wy-

szyńskiego biskupem diecezji lubelskiej. 
12 maja tego roku prymas August Hlond 
udzielił mu sakry biskupiej, a jakże – na 
Jasnej Górze. Dzień przyjęcia biskupstwa 
przypieczętował więź Stefana Wyszyń-
skiego z Madonną z Częstochowy. „Od-
tąd już życie moje związane jest z Jasną 
Górą. Wydaje mi się, że najbardziej bez-
pośrednią mocą w moim życiu jest Ma-
ryja. Przez szczególną tajemnicę, której 
w pełni nie rozumiem, została Ona po-
stawiona na mojej nowej drodze” – na-
pisał. Ta myśl będzie mu towarzyszyć 
w każdej sytuacji. „Wielką pociechą dla 
mej nędzy jest to, że urodziłem się do bi-
skupstwa na Jasnej Górze, że »origine« 
jestem Claromontanus” (jasnogórski) – 

zanotował w więziennym pamiętniku 
w 19. rocznicę sakry.

W herbie biskupim młodego pasterza 
znalazła się oczywiście Czarna Madonna. 
„Na tarczy biskupiej niosę pogodną, choć 
zoraną bliznami walki Twarz Maryi” – 
napisał lubelskim diecezjanom w swoim 
pierwszym liście pasterskim. 

Niedługo zabawił w  Lublinie. Po 
dwóch latach papież powierzył mu urząd 
prymasa Polski. Ten na odchodne po-

wiedział lublinianom: „Przyszedłem do 
Was pod znakiem Maryi Jasnogórskiej, 
a dziś idę dalej w swej życiowej misji. 
Zostawiam Was na kolanach przed Jej 
Niepokalanym Sercem. Krzepiliśmy się 
tą miłością”. 

Jako prymas abp Wyszyński uczynił 
z Jasnej Góry „parafię całej Polski”, cen-
trum życia duchowego narodu. W wa-
runkach komunistycznego reżimu wy-
znaczył maryjnemu sanktuarium rolę 
twierdzy, która miała się oprzeć zapro-
gramowanej ateizacji. Ta funkcja Jasnej 
Góry w całej pełni ujawniła się w cza-
sach stalinowskiego i poststalinowskie-
go terroru. 

To też potop
26 września 1953 r. prymas, już jako 

kardynał, został aresztowany. Przewo-
żony z miejsca na miejsce trwał przy 
Sercu Maryi. Gdy siedział drugi rok 
w więzieniu w Prudniku Śląskim, nie-
daleko Głogówka, Jasna Góra świętowała 
300. rocznicę obrony przed Szwedami 
i Ślubów Królewskich Jana Kazimierza. 
„Dzieje Narodu niekiedy się powtarza-
ją” – zauważył prymas w pamiętniku. 
Czytał akurat „Potop” Sienkiewicza, co 

nasunęło mu myśl, która dojrzała w dro-
dze do czwartego miejsca odosobnienia 
w Komańczy: „Musi powstać nowy akt 
Ślubowań odnowionych!”. 

Był przekonany, że trzeba przeciw-
stawić się współczesnemu „potopowi”, 
który niesie niewolę ducha. „Warto my-
śleć o »obronie Jasnej Góry« roku 1955. 
Jest to obrona duszy, rodziny, narodu, 
Kościoła – przed zalewem nowych »cza-
rów«. (…) »Obrona Jasnej Góry« dziś – to 
obrona chrześcijańskiego ducha Narodu, 
to obrona kultury rodzimej, obrona jed-
ności serc ludzkich – w Bożym Sercu” – 
pisał Prymas. 

Nie pomyliłem się
Tekst odnowionych Ślubów Narodu 

był gotowy 16 maja 1956 r. Kardynał Wy-
szyński wciąż przebywał w Komańczy, 
gdy 26 sierpnia 1956 r. nad błoniami ja-
snogórskimi unosił się grzmot głosów 
ponad miliona pielgrzymów. „Królowo 
Polski, przyrzekamy!” – rozlegało się 
nad Polską jak długa i szeroka. 

Prymas bardzo chciał być wtedy u tro-
nu Czarnej Madonny. „Czułem jednak, że 
trzeba wszystkiego się wyrzec, zarówno 
mego pasterskiego, prymasowskiego pra-
wa, jak i radości, do której dziecko wobec 
swej Matki ma prawo. Czułem, że wielką 
chwałę Królowej Polski ktoś musi okupić. 
Że za nowy Jej tryumf wśród Ludu wie-
rzącego trzeba wiele zapłacić. Że duchowe 
odrodzenie Narodu, podjęte w Jej Imię, 
na progu Tysiąclecia, przez odnowienie 
Ślubowań, musi bardzo kosztować” – 
zaświadczył. Niebawem prymas wró-
cił z internowania. Zaczęła się Wielka 
Nowenna, a z nią ruszyła peregrynacja 
kopii jasnogórskiego obrazu. Sam pry-
mas jeszcze ściślej związał się z Jasną 
Górą, co znalazło wyraz w „Milenijnym 
Akcie Oddania w macierzyńską niewolę 
Maryi za wolność Kościoła w Ojczyźnie 
i na całym świecie”.

Prymasa Wyszyńskiego czekały jesz-
cze wielkie dni. Dane mu było zobaczyć 
Polaka na tronie Piotrowym i przyjmo-
wać go w czasie pierwszej pielgrzymki do 
ojczyzny.  Zanim zmarł 28 maja 1981 r., 
podsumowując swoje życie, powiedział: 
„Może pomyliłem się na różnych moich 
drogach. Ale nigdy nie pomyliłem się na 
mojej duchowej drodze na Jasną Górę 
Zwycięstwa”. ●

FRANCISZEK KUCHARCZAK
franciszek.kucharczak@gosc.pl

K ardynał przykląkł i w tej pozie 
znieruchomiał. I tak klęczy 
od lat naprzeciw głównego 
wejścia prowadzącego na Ja-

sną Górę. „Pomnik pokory” – mówią nie-
kiedy ludzie o rzeźbie przedstawiającej 
kard. Stefana Wyszyńskiego. Monument 
dobrze oddaje postawę Prymasa Tysiąc-
lecia wobec Maryi Częstochowskiej. Do 
Niej zawsze pielgrzymował, zawsze był 
na Jasnej Górze, także wtedy, gdy fizycz-
nie nie było to możliwe. Kilka dni przed 
śmiercią powiedział, że klęka na progu 
kaplicy Cudownego Obrazu i chce tam 
już pozostać, żeby go wszyscy potrącali.

Miłość kard. Wyszyńskiego do Ma-
ryi i przywiązanie do Jej jasnogórskie-
go wizerunku miały potężny wpływ 
na duchowość narodu. Gdy morze głów 
przesuwa się w kierunku sanktuarium, 
górująca nad tłumem nieruchoma po-
stać kardynała najbardziej wymownie 
pokazuje, kim ten człowiek stał się dla 
Polski: drogowskazem kierującym ku 
Bogu przez Maryję. 

Tata przed obrazem
Maryja z Jasnej Góry istniała w świa-

domości Stefana Wyszyńskiego od naj-
młodszych lat. W jego rodzinnym domu 
wisiał obraz Matki Bożej Częstochow-
skiej, a obok niego drugi – Maryi Ostro-
bramskiej. „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” – powie po latach. Z tam-
tego czasu zapamiętał także widok taty 
klęczącego przed wizerunkiem Maryi 
Jasnogórskiej. 

Stefan miał 9 lat, gdy zmarła jego mat-
ka. To był dla niego wielki cios, ale nie za-
łamał się. Wtedy zrodziła się w nim myśl, 
że chce mieć Matkę, która nie umiera. 
Odtąd już nie oderwie serca od Maryi, 
a jego życie zwiąże się bardzo mocno 
z Jasną Górą. Odwiedzał to miejsce tak 
często, jak tylko było to możliwe. Kro-
niki klasztorne notują, że był tam 136 
razy, ale statystyka ta nie obejmuje wizyt 
składanych „przy okazji”. Jako duchowny 

Może pomyliłem się 
na różnych moich 
drogach. Ale nigdy 
nie pomyliłem się 
na mojej duchowej 

drodze na Jasną Górę 
Zwycięstwa.

Uwięzione 
serce

Najważniejsze chwile w życiu prymasa Tysiąclecia nosiły znamiona związku 
z Madonną Jasnogórską.
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Jasna Góra jest duchową stolicą Polaków, 
bo dla Prymasa Tysiąclecia była domem.
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tytularnymi biskupami. Było to ogromne 
osiągnięcie, zarówno z perspektywy ko-
ścielnej, jak i państwowej. Stabilizowało 
sytuację na tamtym terenie, co było ra-
cją stanu Kościoła i państwa. Dla władzy 
jednak oznaczało także umocnienie Ko-
ścioła, nie zgodzono się więc na powrót 
biskupów do diecezji. 

Wyrazem zaufania Piusa XII do pry-
masa Polski była decyzja podjęta w stycz-
niu 1953 r., aby nadać mu godność kardy-
nalską. Jednak aresztowanie we wrześniu 
1953 r. uniemożliwiło kard. Wyszyń-
skiemu odbiór insygniów kardynalskich 
i przejęcie tytularnego kościoła w Rzy-
mie. Była to bazylika NMP na Zatybrzu. 
Prymas pojawił się w niej dopiero wiosną 
1957 r. Wtedy został przyjęty przez pa-
pieża, który ustnie wyposażył go w do-
datkowe uprawnienia, dotyczące m.in. 
Kościoła w Związku Sowieckim. Śmierć 
Piusa XII 9 października 1958 r. głęboko 
zasmuciła prymasa. W dzienniku zapi-
sał, że odszedł „wielki odnowiciel powagi 
Kościoła w oczach całego świata”. 

Pierścień Jana XXIII 
Konklawe w październiku 1958 r. 

było pierwszym, w którym uczestni-
czył kard. Wyszyński. Przyjechał do 
Watykanu z memoriałem opisującym 
sytuację Kościoła w Polsce i krajach blo-
ku wschodniego. Dopominał się, aby pa-
miętano o Kościołach prześladowanych 
w tej części Europy. Apelował o uznanie 
przez Stolicę Apostolską polskich granic 
i ustanowienie na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych pełnej struktury kościel-
nej. Wesprzeć miał go kard. Roncalli, co 
miało wpływ na dalszy przebieg dyskusji 
i ostateczną elekcję patriarchy Wenecji, 
który jako papież przyjął imię Jan XXIII. 
Przed powrotem do kraju prymas Polski 
został trzykrotnie przez niego przyjęty 
na audiencji, co potwierdziło wyjątko-
wą rolę, jaką nowy papież miał pełnić 
w jego życiu. Przejawiało się to także 
w czasie prac przygotowujących Sobór 
Watykański II. Papież mianował prymasa 
członkiem Centralnej Komisji Przygoto-
wawczej. W tym charakterze przebywał 
on w Rzymie od lutego do marca 1962 r. 
Prawdopodobnie wówczas otrzymał od 
Jana XXIII dodatkowe uprawnienia do 
działania w charakterze nieformalnego 
legata na terenach Związku Sowieckiego.

Wtedy też miało miejsce niezwykłe 
wydarzenie. Podczas audiencji 25 lutego 
1962 r. Jan XXIII poprosił prymasa Polski, 
aby stanął obok niego w tzw. oknie bło-
gosławieństw podczas modlitwy Anioł 
Pański, kiedy błogosławił zebranych na 
placu św. Piotra pielgrzymów. Było to 
ogromne wyróżnienie. Papież całemu 
Kościołowi pokazywał, że prymas Polski 
cieszy się jego szczególnym zaufaniem. 

Po raz ostatni spotkali się w czerw-
cu 1963 r., kiedy Ojciec Święty umierał. 
Ich bliskość była oczywista także dla ko-
lejnego papieża − Pawła VI. W trakcie 
pierwszej audiencji po swoim wyborze 
wręczył on prymasowi Wyszyńskiemu 
pierścień Jana XXIII z uwagą, że należy 
mu się „ze względu na szczególne związ-
ki, jakie między nim a papieżem Janem 
XXIII istniały”. 

Inicjatywa soborowa
Paweł VI stanął przed trudnym zada-

niem zakończenia Soboru Watykańskie-
go II. W prymasie Polski znalazł oddane-
go i twórczego współpracownika. Kardy-
nał Wyszyński jako członek Sekretaria-
tu Soboru opracował regulamin obrad, 
wystąpił także z inicjatywą powołania 
świeckich audytorów z prawem głosu 
podczas sesji plenarnych. Postulował 
ogłoszenie Maryi Matką Kościoła, i ten 
postulat został na zakończenie III sesji 
soboru przyjęty. Peerelowski wywiad za-
uważył również, że kard. Wyszyński był 
najważniejszym ekspertem papieża, jeśli 
chodzi o relacje z krajami komunistycz-
nymi. Występował na soborze „w aure-
oli kardynała twardo broniącego praw 
Kościoła, ale jednocześnie szukającego 
porozumienia z socjalizmem” − napisano 
w jednej z analiz. 

Niezwykle ważny był udział pryma-
sa w dyskusji o dokumentach na temat 
wolności wyznania i sytuacji chrześcijan 
we współczesnym świecie. Nie wszystkie 
jego uwagi zostały jednak uwzględnione. 
Ostatecznie sobór w ogóle nie wypowie-
dział się na temat komunizmu, co było 
dyplomatycznym unikiem, postulowa-
nym przez papieża oraz jego najbliższych 
współpracowników, aby zachować pole 
manewru dla negocjacji między Wscho-
dem a Zachodem. Świadectwem wielkiej 
sympatii Pawła VI do Polaków była jego 
gotowość do odwiedzenia Polski z okazji 

Milenium Chrztu Polski w 1966 r. Pry-
mas bardzo o to zabiegał, ale w atmosfe-
rze ideologicznej konfrontacji nie było 
szans nawet na krótką wizytę. Ogrom-
nym sukcesem dyplomatycznym kard. 
Wyszyńskiego okazało się natomiast do-
prowadzenie w czerwcu 1972 r. do usta-
nowienia przez Pawła VI pełnych diecezji 
na Ziemiach Zachodnich i Północnych. 

Gra w trójkącie 
W latach 70. nastąpiły jednak istotne 

rozbieżności między kard. Wyszyńskim 
a papieżem Pawłem VI co do oceny sy-
tuacji Kościoła w Polsce i perspektywy 
tzw. normalizacji relacji między Stolicą 
Apostolską a komunistycznymi władza-
mi. W lipcu 1974 r., bez konsultacji z pry-
masem, zainicjowano robocze kontakty 
między rządem PRL a Watykanem. Papież 
uważał, że sytuacja w Polsce dojrzała do 
wysłania do Warszawy stałego przedsta-
wiciela, który pełniłby faktycznie obo-
wiązki nuncjusza apostolskiego. Oznacza-
łoby to pozbawianie prymasa specjalnych 
uprawnień i możliwość porozumiewania 
się dyplomacji watykańskiej z władzami 
komunistycznymi z pominięciem Episko-
patu Polski. Zdecydowany opór prymasa, 
z którego głosem papież bardzo się liczył, 
spowodował, że inspirowany przez wła-
dze plan spalił na panewce. Jak napisał 
w pamiętnikach szef Urzędu ds. Wyznań 
Kazimierz Kąkol, zamiast rozmów dwu-
stronnych wyszła gra w trójkącie między 
władzami, Watykanem i Episkopatem 
Polski. Do końca życia jednak Paweł VI 
pozostawał w dobrych relacjach z pry-
masem Wyszyńskim. Łączyła ich miłość 
do Matki Bożej Częstochowskiej. Kiedyś 
papież wyznał kard. Wyszyńskiemu: 
„W imię tej miłości ku Królowej Polski 
zrobimy wszystko”. 

Wybór Jana Pawła II przeniósł relacje 
między Watykanem a Kościołem w Polsce 
na zupełnie inny poziom. Zwracając się 
do kard. Wyszyńskiego w czasie pierw-
szej audiencji dla Polaków, Jan Paweł II 
powiedział znamienne słowa: „Nie było-
by tego papieża Polaka, który dziś pełen 
bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpo-
czyna nowy pontyfikat, gdyby nie było 
twojej wiary niecofającej się przed wię-
zieniem i cierpieniem, twojej heroicznej 
nadziei, twego zawierzenia bez reszty 
Matce Kościoła”. ●

ANDRZEJ GRAJEWSKI
andrzej.grajewski@gosc.pl

T o zaufanie przejawiało się 
m.in. w nadanych mu przez 
Piusa XII uprawnieniach nad-
zwyczajnych. Ich zakres był 

bardzo szeroki. Prymas miał na przykład 
decydujący wpływ na obsadę wyższych 
stanowisk kościelnych w Polsce oraz wy-
bór kandydatów do nominacji biskupich. 
Na ich podstawie reprezentował także 
Kościół na zewnątrz − zarówno w kon-
taktach z władzami państwowymi, jak 
i w relacjach z innymi Kościołami. Korzy-
stając z nich, kard. Stefan Wyszyński do-
prowadził do podpisania porozumienia 
między Kościołem a państwem w latach 
1950 i 1956.

Uderzające jest to, że Pius XII, który 
znany był z ostrożności i kanałami dy-
plomatycznymi długo zbierał informa-

cje na temat kandydatów na biskupów, 
w przypadku prymasa Polski decyzję 
podjął bardzo szybko. 22 października 
1948 r. zmarł kard. August Hlond. Przed 
śmiercią wskazał Stolicy Apostolskiej 
jako swojego następcę młodego biskupa 
lubelskiego, którego znał dobrze jeszcze 
z przedwojennej współpracy w pryma-
sowskiej Radzie Społecznej. Pius XII de-
cyzję o nominacji podjął już 12 listopada, 
a 16 listopada podpisał bullę, w której 
powoływał bp. Wyszyńskiego na arcybi-
skupa gnieźnieńskiego i warszawskiego, 
prymasa Polski.

„Polska da sobie radę”
Pierwszy osobisty kontakt pryma-

sa z Piusem XII nastąpił jednak dopie-
ro w kwietniu 1951 r., podczas wizyty 
kanonicznej. Wyszyński miał wtedy 
możliwość przedstawienia papieżowi 
całej złożoności sytuacji Kościoła w Pol-

sce oraz motywów, które skłoniły go do 
podpisania budzącego wiele wątpliwości 
w Watykanie porozumienia z władzami 
komunistycznymi w kwietniu 1950 r. 
W otoczeniu Piusa XII było ono ocenia-
ne krytycznie. Słowa wypowiedziane 
przez Ojca Świętego po tym spotkaniu: 
Polonia fara da se (Polska da sobie radę) 
oznaczały nie tylko akceptację dla dzia-
łań polskiego hierarchy, ale dawały mu 
także kredyt zaufania na przyszłość. Jed-
ną z kluczowych spraw, podjętych wów-
czas przez prymasa w Watykanie, był 
status kościelny terenów na Ziemiach Za-
chodnich i Północnych. Kardynał Hlond 
ustanowił tam administracje apostolskie, 
których legalność była kwestionowana 
zarówno przez Episkopat Niemiec, jak 
i przez władze komunistyczne. Po roz-
mowach z prymasem Pius XII zgodził 
się, aby sprawujący tam władzę admini-
stratorzy apostolscy zostali mianowani 

U boku pięciu papieży
Prymas Stefan Wyszyński cieszył się wielkim zaufaniem kolejnych 
papieży, od Piusa XII do Jana Pawła II.

Rzym 17.10.1971 r. Spotkanie z papieżem Pawłem VI przy okazji beatyfikacji Maksymiliana Marii Kolbego. 
Ksiądz prymas przewodniczył polskiej delegacji uczestniczącej w tej uroczystości.
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z 1950 r. Argumenty, jakie zawarł w tym 
tekście, są aktualnie także dziś, a problem 
świętowania niedzieli jako dnia Pańskie-
go jest jeszcze bardziej nabrzmiały niż pół 
wieku temu. Prymas Wyszyński ostrzega: 
„Jeśli zapomnisz i zaczniesz lekceważyć 
dzień Pana Boga twego, zerwiesz święte 
z Nim przymierze, przestaniesz być dziec-
kiem w rodzicielskim domu, zejdziesz na 
drogę, która wiedzie na zatracenie. Więc 
na wszystko proszę, nie zapominaj – pa-
miętaj, abyś dzień święty święcił!”.

Wskazuje „dwóch wrogów” przyka-
zania niedzielnego odpoczynku: chci-
wość i rządzę używania. Z powodu tej 
pierwszej niedziela zmienia się w dzień 
roboczy, druga prowadzi do pijaństwa, 
rozpusty, kłótni, przekleństwa i niejed-
nokrotnie do zabójstwa. 

Zagrożona 
miłość do dziecka
W 1949 r. Ksiądz Prymas napisał do 

dzieci specjalny list na Boże Narodzenie, 
w którym zauważył, że jest to święto dzie-
ci. Wyrazem głębokiego niepokoju o los 
najmłodszych było jego słowo pasterskie 
napisane 21 lat później pt. „Ratujmy dzie-
ci”. Kard. Wyszyński wskazuje w nim 
niebezpieczeństwa, wśród których na 
pierwszym miejscu wymienia „zagro-
żoną miłość do dziecka”. Jak zauważa, 
chociaż dla większości rodziców dziecko 
jest radością, jednak „coraz częściej w po-
jęciu wielu ludzi bywa ono zagrożeniem 
osobistego spokoju, kimś niechcianym, 
groźnym niebezpieczeństwem, którego 
trzeba uniknąć”. Taka sytuacja prowadzi 
do tego, że coraz częściej jest ono „osamot-
nione, osierocone, ubożuchne materialnie 
i moralnie, niekochane, nieszczęśliwe 
w rozbitej lub pijackiej rodzinie”.

Prymas Tysiąclecia nie ogranicza się 
tylko do diagnozy, lecz wskazuje drogi 
„ratowania dzieci”. Wśród nich wymienia 
m.in. przywrócenie rodzinie należytego 
miejsca w społeczeństwie, wspieranie ro-
dzin posiadających potomstwo, zwłaszcza 

wielodzietnych, czy przywrócenie matce 
należnego szacunku. Fragment tego li-
stu można zaproponować pod rozwagę 
współczesnym lewicowym feministkom: 
„Niech szczególnie kobiety bezdzietne 
uszanują tajemnicę powołania macierzyń-
skiego. Przestańmy usprawiedliwiać wy-
godnictwo ludzi unikających posiadania 
potomstwa. Doceńmy ofiarność rodzą-
cych matek i ich zasługi dla rodziny i Na-
rodu. Obrońmy je przed bezmyślnymi 
i samolubnymi lalkami, które same nic nie 
pozostawiają po sobie Narodowi i jeszcze 
złośliwymi opiniami usiłują ośmieszyć 
pełne poświęcenia rodzicielki narodu”.

Lud ma prawo 
do miłości pasterzy
Relacje między wiernymi i duchow-

nymi są popularnym tematem rozmów 
w gronie znajomych czy rodziny, nierzad-
ko krytyki czy żartów. Niezwykle cenną 
refleksję o relacjach obu stron zawiera 
słowo bp. Wyszyńskiego z maja 1946 r., 
na dzień ingresu do katedry lubelskiej. Pi-
sząc o wzajemnych oczekiwaniach stwier-
dził on, że lud Boży ma prawo oczekiwać 
od swojego pasterza „wiary i miłości”, 
i właśnie taką obietnicę złożył kilka dni 
wcześniej na Jasnej Górze. Podkreślił, że 
złożył ją „wobec was wszystkich, najmilsi 
Bracia, którzy macie prawo do mej wiary 
i do mej miłości”. A jednocześnie zwrócił 
uwagę, że w zamian uzyskał prawo do 
wiary i miłości wiernych. Dlaczego? Po-
nieważ nie pełni on swojej posługi w swo-
im imieniu i z własnej woli, ale „w imieniu 
Tego, który mnie posłał”, jak pisze. „Wła-
śnie to posłannictwo Chrystusa i Kościo-
ła daje mi prawo do Waszej wiary i mi-
łości” – tłumaczy. Innym powodem jest 
obowiązek walki za „lud Boży”, a w walce 
tej „pierwsze ciosy uderzają w pasterza”. 
„Moim obowiązkiem jest przyjąć te ciosy, 
aby Was przed nimi osłonić. Ale to wła-
śnie daje mi prawo do Waszej, najmilsi 
mi Bracia, wiary, miłości i modlitwy” – 
podkreśla. ●

BOGUMIŁ ŁOZIŃSKI
bogumil.lozinski@gosc.pl

W nikliwie są analizowane 
wielkie dzieła kard. Ste-
fana Wyszyńskiego, jak 
np. obrona wiary przed 

komunistycznym ateizmem, wolność oj-
czyzny czy zawierzenie Polski Maryi. 
Na dalszy plan schodzą elementy jego 
nauczania, których wymiar nie jest aż 
tak doniosły. Tymczasem Prymas w swej 
pracy duszpasterskiej zajmował się także 
problemami, które na co dzień przeżywali 
ludzie wierzący, mającymi lokalny zasięg 
albo dotyczącymi konkretnych spraw. 
Ten wymiar jego posługi ukazują listy 
pasterskie, które pisał od dnia konsekracji 
biskupiej w 1946 r. niemalże do śmierci 
w maju 1981 r. (zmarł 28 maja, a ostatnie 
pismo nosi datę14 maja). 

W tych listach zdumiewa ponadcza-
sowość problemów, z którymi borykał 
się Kościół przed kilkudziesięcioma laty. 
Wskazania kard. Wyszyńskiego, jak sobie 
z nimi radzić, można bez zmian zastoso-
wać także współcześnie. Uwagę zwraca 
głębia refleksji, ale najbardziej porusza 
moc, z jaką są pisane, moc płynąca z nie-
zachwianej wiary w Boga i Jego przyka-
zania. Jest ona tak wielka, że rodzi pra-
gnienie spełnienia wskazań kard. Wy-
szyńskiego. Listy te pokazują wielkiego 
pasterza, który otacza miłością powie-
rzone mu owce i pewną drogą prowadzi 
je do Boga. 

Odwołać się 
do pomocy modlitwy
Po jednej z klęsk powodzi w sierpniu 

1966 r. wezwał on wiernych do pomocy 
ofiarom żywiołu. „Kto im otrze łzy i po-
spieszy z pomocą? To my, dzieci jednego 
Narodu, dzieci Kościoła świętego” – za-
chęcał. Wspominając tragiczne skutki 
powodzi, udzielił bardzo szczegółowych 
wskazówek dotyczących pomocy poszko-
dowanym. 

Na początku wezwał, aby „obudzić 
w sobie szczere współczucie dla cierpią-
cych”, „dodawać im otuchy, zachęcać do 
cierpliwości, spokoju i karności wobec 
koniecznych zarządzeń władz”. Podkre-
ślił, że samo współczucie nie wystarczy, 
trzeba wychodzić naprzeciw najpilniej-
szym potrzebom, „ochotnie w dom przyj-
mując bezdomnych, karmiąc głodnych, 
odziewając tych, co wszystko utracili”. 
A potem potrzebna będzie sąsiedzka po-
moc w uporządkowaniu zniszczonych 
pól i zagród, a także współpraca z wła-
dzami powołanymi do walki ze skutkami 
powodzi – wyliczał kard. Wyszyński. 
Wzywał też do oszczędności, aby mieć 
więcej środków na pomoc potrzebują-
cym, aby „dobre słowa poprzeć ofiarą”. 
Wreszcie prosił, aby wierni „modlitwą 
wspierali tych, którzy uginają się pod 
naporem cierpień, zwłaszcza gdy siły 
ducha zawodzą”. Tę duchowo-material-
ną instrukcję można zastosować w każ-
dym czasie i odnieść do różnych klęsk 
żywiołowych.

Przy okazji klęsk żywiołowych Pry-
mas pisał także odezwy wzywające do 
modlitwy o urodzaje czy o pogodę. „Dziś 
oczekujemy biernie na szczęśliwą od-
mianę losu. Czy nie należałoby znowu 
odwołać się do pomocy modlitwy? Mamy 
dowody, że ani wielki wysiłek pracy, ani 
urządzenia techniczne jeszcze nie wy-
starczą, by wypielęgnować i zebrać chleb 
z pól” – napisał we wrześniu 1978 r.

Zwycięzca bierze 
wieniec chwały!
Wyzwaniem duszpasterskim jest dziś 

przeprowadzenie rekolekcji szkolnych. 
Często wysiłek duszpasterzy skupia się na 
ich formie – aby zainteresować młodych 
uczestników, aby były atrakcyjne, aby nie 
znudziły dzieci i młodzieży. Tymczasem 
w odezwie do rodziców i młodzieży za-
tytułowanej „Rekolekcje szkolne: godzi-
na sumienia” z 1959 r. Prymas wskazuje 
podstawy duchowe tych zajęć. Zauważa, 
że rekolekcje wielkopostne są obowiąz-
kiem sumienia, należy w ich czasie „do-
konać obrachunku z życia i pracy nad 
sobą”, aby przywrócić „porządek w du-
szy”. Przyznaje, że to niełatwy obowiązek, 
gdyż młodzież musi poświęcić swój wol-
ny czas po lekcjach (wówczas rekolekcje 
nie odbywały się jak obecnie w czasie 
zajęć lekcyjnych), pokonać trudności ze-
wnętrzne, odrzucić pokusę niewierności, 
wygody, przyjemności. Jednak, przeko-
nuje, warto pokonać trudności. „Musicie 
i Wy podźwignąć się z gnuśności, ocięża-
łości i śmierci ducha, tak jak Chrystus 
wyszedł z grobu, aby żyć w nas i z nami. 
Tylko zwycięzca bierze wieniec chwały! 
Zapraszam Was, najmilsze dzieci moje, na 
stadion zwycięstwa! Będziecie zwyciężać 
samych siebie”. 

Z pewnością warto przed rozpoczę-
ciem rekolekcji i szukaniem atrakcyjnej 
ich formy zacytować młodzieży te pełne 
mocy i wiary słowa Prymasa Tysiąclecia. 
Być może okażą się skuteczną zachętą do 
udziału w nich.

Niedziela 
– jak świętować
„Niedziela to dzień Pański, dzień Boży, 

a nie dzień nasz, w którym nam było wol-
no robić, co chcemy, i spędzić go wedle 
swego upodobania” – pisał Prymas w „Po-
uczeniu pasterskim o święceniu niedzieli” 

Prymas 
powszedni
Z listów Prymasa Tysiąclecia wyłania 
się obraz pasterza, który zajmował się 
problemami wielkiej wagi, ale i troszczył się 
o powszednie sprawy wiernych.

Listy pasterskie pokazują prymasa 
jako pasterza, który otacza miłością 
powierzone mu owce i pewną drogą 
prowadzi je do Boga. 
Na zdjęciu: kard. Wyszyński 
na werandzie domu sióstr nazaretanek 
w Komańczy (1956 r.).
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