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18. co pierwsze – komunizm czy wojna?

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

(J 15, 13)

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pasterze wzywali, aby: 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Maryjo, dziś Jego słowami z Jasnogórskich Ślubów Narodu wołamy: 

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

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

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

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

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

– Wszystkie podniosły ręce do góry99.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Podkreślał, że różaniec jest 

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

o. Stanisław Przepierski op
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