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mecenas polskiego sportu 
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W !ci"gu dwóch ostatnich 
miesi#cy $ycia niejako 
„dope%ni% dzie%a”, co sym-
bolicznie wyra$a%y dwa 

wydarzenia. Pierwsze mia%o miejsce na 
pocz"tku kwietnia – prymas spotka% si# 
wówczas z!grup" rolniczej Solidarno-
&ci. Po spotkaniu napisa%: „Panu Lecho-
wi Wa%#sie t%umacz#: w!ci"gu tych kilku 
miesi#cy zrobili&cie tak wiele, $e najbar-
dziej sprawna polityka nie zdo%a%aby tego 
uczyni', czego wy&cie dokonali. Dzi#kuj# 
Bogu za to. Musicie teraz uporz"dkowa' 
swoj" organizacj#, umocni' si#, stwo-
rzy' aparaty administracji zwi"zkowej, 
przeszkoli' ludzi do tych zada(, da' im 
wykszta%cenie z!zakresu polityki i!etyki 
spo%ecznej, polityki rolnej, kodeksu pra-
cy, wszystkich obowi"zków i!praw, któ-
re ten kodeks nadaje. I!dalej pracowa'”. 
Trudno nie odnie&' wra$enia, $e s%owa 
te by%y rodzajem po$egnania, podsumo-
wania, ale bez szczegó%owych rozwi"za(. 
Po prostu: musicie dalej pracowa'. 

Drugim z!tych wydarze( by%o spotka-
nie z!cz%onkami Komisji G%ównej Konfe-
rencji Episkopatu Polski, krótko przed 
&mierci" Wyszy(skiego. Powiedzia% wów-
czas biskupom, $e nie pozostawia $adne-

go programu pastoralnego: „Mój nast#pca 
nie mo$e by' skr#powany $adnym pro-
gramem. Musi rozeznawa' sytuacj# Pol-
ski i!Ko&cio%a z!dnia na dzie( i!stosownie 
do tego uk%ada' program pracy”. Wyda' 
si# mog%o, $e przez te dwie wypowiedzi 
kardyna% zamyka za sob" drzwi. Narodo-
wi podsumowuje kolejny etap drogi do 
odzyskania wolno&ci. Ko&cio%owi mówi, 
by rozpoznawa% znaki czasu. 

Nied%ugo potem prymas zmar%, a!czy-
taj"c jego testament, mo$na odnie&' wra-
$enie, $e bliskie mu by%y s%owa „nigdy” 
i!„zawsze”: „Obdarowany %ask" $ywej wia-
ry, nigdy nie ulega%em w"tpliwo&ciom, 
nigdy nie podnosi%em g%osu przeciwko 
Ko&cio%owi, Ojcu )wi#temu i!Biskupom 
(…). *ród%em mego spokoju wewn#trz-
nego w!walce z!mocami ciemno&ci by%a 
zawsze gor"ca mi%o&' i!uleg%o&' wobec 
Matki Chrystusowej, Pani Jasnogórskiej, 
której uwa$am si# za niewolnika mi%o&ci”. 

Testament jest de facto &wiadectwem 
ogromnego radykalizmu Wyszy(skie-
go. )miem twierdzi', $e „radykalizm” to 
s%owo, które najlepiej streszcza ca%" jego 
postaw# wobec narodu i!Ko&cio%a oraz 
jego osobist" relacj# z!Bogiem. Nigdy albo 
zawsze. Ca%o&' albo nic. Tak albo nie. Co 
nadto, od Z%ego pochodzi – ca%ym swoim 
$yciem zdaje si# mówi' kard. Stefan Wy-
szy(ski. W!czasach, w!których przysz%o 

mu $y' i!pos%ugiwa', deficyt takiego ra-
dykalizmu by% a$ zbyt widoczny. Nie za-
pominajmy: w!tamtych czasach w!Polsce 
„tak” nie zawsze znaczy%o „tak”, a!„nie” 
wcale nie musia%o oznacza' „nie”. Rady-
kalny Wyszy(ski pozostawi% po sobie 
radykalny testament – to dlatego zosta% 
kandydatem na o%tarze. Ewa Czaczkow-
ska zapyta%a postulatora jego procesu 
beatyfikacyjnego, ojca prof. Zdzis%awa 
Kijasa: „Gdyby mia% ojciec wybra' jed-
n" cnot# z!wielu, którymi – jak wyka-
za% proces – $y% heroicznie prymas, to 
jak" by ojciec wymieni%?”. Odpowiedzia%: 
„Wiar#. Wyszy(ski $y% wiar" w!sposób 
modelowy”. 

My&l"c o!duchowym testamencie pry-
masa, o!dziedzictwie, które pozostawi% 
pokoleniom jako duchowy przywódca, 
równie$ wymieniam to s%owo: „wiara”. 
Radykalna wiara. W!tym radykalizmie 
kard. Wyszy(ski sta% si# niewolnikiem. 
Z!w%asnej woli. 

ºŰŪä�ŪĨŐŕġ
Skojarzenie z!niewolnictwem zawsze 

powinno by' negatywne. Wybranie nie-
woli w!sposób wolny &wiadczy albo o!sza-
le(stwie, albo o!po&wi#ceniu wy$szej 
idei – w!ka$dym razie jest rodzajem po-
stawy skrajnej, radykalnej. Wyszy(ski 
w!epoce, w!której um#czony setkami lat 
niewoli naród zniewolony by% przez ko-
lejny system totalitarny, wybra% tak dla 
siebie, jak i!dla wszystkich dzieci Ko&cio%a 
w!Polsce inn" niewol# – macierzy(sk" 
niewol# mi%o&ci. 

Sta%o si# to w!Stoczku Warmi(skim 
8!grudnia 1955 roku. Prymas, przeby-
waj"c w!odosobnieniu, dokona% osobiste-
go aktu oddania si# Matce Naj&wi#tszej. 
Przygotowywa% si# do niego przez trzy 
tygodnie na podstawie wskazówek &w. 
Ludwika Marii Grigniona de Montforta, 
autora „Traktatu o!prawdziwym nabo$e(-
stwie do Naj&wi#tszej Maryi Panny”. To 
w!tym traktacie znajduj" si# s%owa: To-
tus Tuus ego sum, et omnia mea Tua sunt, 
czyli „Ca%y jestem Twój i!wszystko moje 
jest Twoje”, s%ynna dewiza przysz%ego 
&wi#tego Jana Paw%a II. Co bardzo istotne 
– Wyszy(ski odnotowa% w!swoich zapi-
skach, $e by%o to oddanie si# w!niewol# 
Chrystusowi przez r#ce najlepszej Mat-
ki. To osobiste zawierzenie prze%o$y si# 
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B ywaj! w"historii tacy ludzie, 

których s#owa i"nauka p#yn!ca 
z"$yciowej postawy nie trac! na 
aktualno%ci wiele lat pó&niej, kiedy 
ich dawno nie ma w%ród nas. Jedn! 
z"takich osób jest kard. Stefan 
Wyszy'ski, nie bez powodu nazywany 
Prymasem Tysi!clecia. Zmar# prawie 
() lat temu, a"jego nauczanie si* nie 
starzeje. W"+,-. r., w"li%cie pasterskim 
og#aszaj!cym „ABC Spo#ecznej 
Krucjaty Mi#o%ci” postawi# gorzk! 
diagnoz* polskiego spo#ecze'stwa: 
„Zmieniamy si* w"spo#ecze'stwo 
ludzi zwa%nionych. Gdy ju$ nie mamy 
wroga klasowego, trzeba koniecznie 
go stworzy/”. I"radzi#: „Nienawi%/ 
mo$na uleczy/ tylko mi#o%ci!. 
(…) Nawet na odcinku stosunków 
politycznych, gdzie ró$nice pogl!dów 
naj#atwiej doprowadzaj! do sporów 
i"nami*tno%ci, zachowajcie spokój, 
umiar, opanowanie”. Dzi% móg#by 
o"nas powiedzie/ tak samo, a"jego rada 
jest nadal aktualna. Dlatego warto 
s#ucha/ prymasa i"w"jego pismach 
szuka/ lekarstwa na choroby niszcz!ce 
obecnie nasz! narodow! wspólnot*.

Mówimy o"nim m!$ stanu, 
bohater narodowy, odwa$ny 
przeciwnik komunistycznej w#adzy… 
Tak go najcz*%ciej postrzegamy, tak 
przyzwyczaili%my si* o"nim my%le/. 
Te okre%lenia i"tytu#y prawdziwie 
opisuj! rol*, jak! w"dziejach naszego 
Ko%cio#a i"narodu odegra# kard. 
Stefan Wyszy'ski. Czekaj!c na jego 
beatyfikacj* chcemy go pokaza/ tak$e 
jako mistyka, pe#nego niezachwianej 
wiary i bez reszty oddanego Bogu, oraz 
pasterza troszcz!cego si* o"powierzone 
mu owce i"pewn! drog! prowadz!cego 
je do Boga – cz#owieka, od którego 
warto si* uczy/ ca#kowitej uleg#o%ci 
wobec Chrystusa przez Maryj*.  Bo – 
jak zauwa$y# ks. Adam Pawlaszczyk –
Prymas Tysi!clecia w"swoim duchowym 
testamencie mówi nam, $e to co wielkie 
mo$na zbudowa/ tylko na Bogu.

WIES!AWA D"BROWSKA-MACURA
wieslawa.dabrowska@gosc.pl
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„Radykalizm” to s#owo, które najlepiej oddaje postaw* kard. Stefana Wyszy'skiego 
wobec"narodu i"Ko%cio#a oraz opisuje jego relacj* z"Bogiem.
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niebawem na tekst jasnogórskich &lubów 
ca%ego narodu. Trudno nie uzna', $e by%o 
to jedno z!najwa$niejszych wydarze( 
w!historii polskiego Ko&cio%a. I!trudno 
nie nazwa' go filarem duchowego dzie-
dzictwa Prymasa Tysi"clecia. Dziesi#' lat 
przed obchodami 1000. rocznicy chrztu 
Polski, 300 lat po tym, jak Matka Bo$a na-
zwana zosta%a Królow" Polski przez króla 
Jana Kazimierza, milion osób zebranych 
na Jasnej Górze &lubowa%o wed%ug tek-
stu swojego prymasa, nazywanego „ma-
ryjnym prymasem”. To wówczas pad%y 
s%owa: „Królowo Polski, przyrzekamy!”. 

Co przyrzekali? Synteza tych zobo-
wi"za( po wielu latach mo$e przyprawi' 
o!ból g%owy i!zawstydzenie. Otó$ Polacy 
przyrzekali wówczas: strzec w!ka$dej 
duszy daru %aski, $y' w!%asce u&wi#caj"-
cej, bez grzechu ci#$kiego, wiernie sta' 
na stra$y budz"cego si# $ycia („Gotowi 
jeste&my raczej &mier' ponie&' ani$eli 
&mier' zada' bezbronnym”!). I!sta' na 
stra$y nierozerwalno&ci ma%$e(stwa, 
broni' godno&ci kobiet, $y' w!mi%o&ci 
i!sprawiedliwo&ci, w!zgodzie i!pokoju, 
unika' nienawi&ci, przemocy i!wyzysku, 
dzieli' si# mi#dzy sob" dobrami. I!stoczy' 
bój z!wadami narodowymi, wypowie-
dzie' walk# lenistwu i!lekkomy&lno&ci, 
marnotrawstwu, pija(stwu i!rozwi"-
z%o&ci, zdobywa' cnoty: wierno&ci i!su-
mienno&ci, pracowito&ci i!oszcz#dno&ci, 
wyrzeczenia si# siebie, wzajemnego po-
szanowania, mi%o&ci i!sprawiedliwo&ci 
spo%ecznej. Mówi"c wprost, Jasnogórskie 
)luby Narodu zawiera%y konstytucj#, 
której promulgowanie wystarczy%oby za 
wszystkie inne akty prawne reguluj"ce 
$ycie spo%ecze(stwa. Prymas doda na 
koniec: „W!wykonaniu tych przyrzecze( 
widzimy $ywe wotum Narodu, milsze Ci 
od granitów i!br"zów”. 

Ta dziejowa chwila dokonuj"ca si# 
na Jasnej Górze wypowiadanym przez 
milion Polaków „przyrzekamy” mia%a 
swoj" drug" ods%on# daleko na wschodzie 
Polski, gdzie w!Koma(czy Wyszy(ski 
cierpia% z!powodu oddzielenia od swoich 
owiec i!modli% si#: „Przecie$ to z!Twojej 
woli! Nikt takiej Pot#dze oprze' si# nie 
zdo%a. Tylko my dwoje, Matko, mo$emy 
chcie' jednego. W!tej chwili ca%a Polska 
modli si# o!moj" obecno&' na Jasnej Gó-
rze. Tylko my dwoje wiemy, $e jeszcze nie 

przyszed% czas, $e ma si# sta' wola Twoja. 
W!tym jest Twoja wielka moc, której ja 
ulegle si# poddaj#, jako ca%kowity nie-
wolnik najpot#$niejszej Królowej. B"d+ 
uwielbiona w!tej mocy, któr" mi dajesz, 
bym w!pe%ni uzna%, $e najwi#ksza moc 
i!mi%o&' jest w!tej uleg%o&ci”.

�ÁàŰėÁěĢä�ĨààÁĢĆä
Uleg%o&' to cecha s%ugi – niewolnika. 

Drugie oblicze radykalizmu Wyszy(-
skiego to jego stosunek do woli Boga, do 
cierpienia i!krzy$a. Kiedy 4 pa+dziernika 
1953 roku, niespe%na dwa tygodnie po 
uwi#zieniu, na &cianach zakonnej celi 
wyrysowa% drog# krzy$ow", da% tym sa-
mym &wiadectwo, $e ca%e $ycie by%o dla 
niego rodzajem prze$ywania Wielkiego 
Pi"tku. Nied%ugo potem napisa%, $e idzie 

przez swoje kap%a(stwo pe%en n#dzy, 
s%abo&ci i!ran otrzymanych po drodze: 
„Tak szed% Chrystus – wzgarda pospól-
stwa – a$ po dzie( dzisiejszy. Obszarpa-
ny, pobity, ubrudzony w!b%ocie ulicznym, 
oplwany. A!jednak to On zbawi% &wiat… 
I!zbawi% go, cho' &wiat natrz"sa% si# ze 
swego Zbawcy. – Jak te dwie drogi id" 
blisko siebie. Nieudolno&' moj" d+wiga 
%aska sakramentalna; nieudolno&' Jezu-
sa d+wiga bóstwo Jego… Niech si# &wiat 
&mieje, byle dzie%o zbawienia by%o wyko-
nane”. To ostatnie zdanie pokazuje, jak 
bardzo radykalnych wyborów musia% 
dokonywa'. )wiat niejednokrotnie si# 
&mia%. Wielu – nawet ludzie Ko&cio%a – 
mia%o pretensje: a!to o!zbytni" uleg%o&' 
wobec w%adz, a!to o!nadmiern" pobo$no&' 
maryjn" i!konserwatyzm. Nie to by%o dla 
Wyszy(skiego istotne. Liczy%o si# tylko 
dzie%o zbawienia. 

W!radykalnej uleg%o&ci wobec woli 
Boga kardyna% w!jakim& rodzaju mistycz-
nego do&wiadczenia prze$y% w!trakcie 
swojego uwi#zienia co& na kszta%t uwol-
nienia wewn#trznego. By%o to w!kwiet-
niu 1955 roku. Ca%y dzie( trwa%a zamie' 
&nie$na. Jedna fala przychodzi%a za dru-
g", pojawia%o si# s%o(ce, które natych-
miast znika%o, ciemno&ci ogarnia%y zie-
mi#. Obserwuj"c te zjawiska atmosfe-
ryczne, uwi#ziony prymas snu% refleksj#: 
„Gdy nowe p%aty spadaj" na zielon" mu-
raw#, zdaj" si# mówi' miotane si%" wia-
trów: nic nie zdzia%ali&my. Kwietniowa 
ziemia ogrza%a zimne p%aty i!zwyci#$y%a 
je. O, bo daremnie &nieg pada w!kwietniu, 
gdy czas zimnic min"%, a!wszystko st#sk-
nione do ciep%a, do &wiat%a, do zieleni, do 
kwiecia. Nie poradz" najgwa%towniejsze 
huragany. Jest czas zimy i!jest czas wio-
sny…”. Nagle Wyszy(ski poczu% w!ser-
cu ci#$ar, którego odkrycie wi"za%o si# 
z!wyra$eniem wobec Boga woli ca%kowi-
tego… pozbycia si# woli. Dokonania aktu 
ostatecznego poddania si# temu, co Bóg 
wobec niego zaplanowa%. Opisa% to tak: 
„Nie wiem dlaczego, ale musz# to zapisa', 
cho' tak bardzo si# l#kam. Ty mi nakazu-
jesz, sam nie jestem zdolny. Nakazujesz 
mi chcie' i!nakazujesz mi napisa', cho' 
opieram si# i!jednemu, i!drugiemu Twe-
mu chceniu. A!wi#c, prawdziwie: je&li 
Ci, Ojcze, jest potrzeba co& wi#cej, ni$ 
dotychczas si# dzieje ze mn", to czy(. 
Je&li Ci jest potrzebne moje wi#zienie, 
piwnica dla mnie, udr#ki &ledcze, pro-
cesy, widowisko z!Twego s%ugi, oszczer-
stwa i!po&miewisko, wzgarda pospólstwa 
i!wszystko, czego tylko zapragniesz… 
Owom ja! – Napisa%em i… spad% mi ci#-
$ar z!serca”.

Lektura tych duchowych do&wiad-
cze( kard. Wyszy(skiego jest rodza-
jem oczyszczenia – dla mnie na pewno 
by%a. Pos"gowo&' bohatera narodowe-
go, interreksa, niekoronowanego króla 
Polski, rzucaj"cego totalitarnej w%adzy 
„non possumus!” mog%aby si# na pozór 
wyklucza' z!tym wewn#trznym prze$y-
waniem ca%kowitej uleg%o&ci wobec Boga 
i!Matki Naj&wi#tszej. Albo raczej: wobec 
Chrystusa przez Maryj#, jak cz#sto pod-
kre&la%. Tylko na pozór. Bo to, co wielkie, 
zbudowa' mo$na tylko na Bogu – zdaje 
si# w!swoim duchowym testamencie mó-
wi' nam kard. Stefan Wyszy(ski. !

!!!!!

JOANNA JURECZKO-WILK: Dwana!cie lat 
u"boku kard. Stefana Wyszy#skiego. 
Czu$a Pani wtedy, %e patrzy na cz$o-
wieka wyj&tkowego? 
ANNA RASTAWICKA:  Od dziecka wzra-

sta%am w!atmosferze czci dla prymasa 
Wyszy(skiego. On mnie bierzmowa% 
w!1952 r., a!po roku dowiedzieli&my si# 
o!jego aresztowaniu, co dla mnie by%o 
pierwszym tak mocnym prze$yciem 
zniewolenia. W!1956 r. ksi"dz prymas 

wyszed% na wolno&', ale nie usta%o prze-
&ladowanie Ko&cio%a. Gdy by%am w!klasie 
maturalnej, us%ysza%am z!ta&my magneto-
fonowej s%owa ksi#dza prymasa: „Na na-
szych oczach leci nieustannie ku Ko&cio-
%owi huragan kamieni i!nie masz, kto by 
je zatrzyma%”. Pomy&la%am, $e mog# pró-
bowa' chocia$ troch# ten Ko&ció% os%oni'. 
S%owa prymasa by%y pocz"tkiem mojej 
drogi powo%ania w!Instytucie Pryma-
sa Wyszy(skiego. Kiedy po studiach, 

w!1969 r. zacz#%am prac# w!Sekretariacie 
Prymasa Polski, mog%am patrze' z!bliska 
na $ycie &wi#tego. Zadziwia% mnie jego 
g%#boki spokój w!tych niespokojnych cza-
sach. Ka$dy dzie( przynosi% jakie& troski, 
ataki na Ko&ció%: powo%ywanie kleryków 
do wojska, przejmowanie domów zakon-
nych, opodatkowanie Ko&cio%a, próba 
podporz"dkowania nauczania w!semina-
riach w%adzy &wieckiej. A!ksi"dz prymas 
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– Niejeden raz my%la#am: to %wi*ty cz#owiek, ale jaki on jest zwyczajny – mówi Anna Rastawicka. 
Na zdj*ciu: kard. Wyszy'ski w"Krynicy Morskiej w"kwietniu 0123 r.

To, co wielkie, 
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nigdy nie panikowa%, nie narzeka%. On nie 
tylko wierzy% w!Boga, on wierzy% Bogu 
i!wiedzia%, $e Jego moc w!ko(cu zwyci#$y. 
Nieraz przychodzili do niego zaniepoko-
jeni ludzie i!pytali: „Eminencjo, to co teraz 
b#dzie?”. A!on ze spokojem odpowiada%: 
„Tylko Bóg na pewno b#dzie i!my w!Nim”. 
Wiele razy dociera%y do nas informacje 
o!tym, $e w!domu na Miodowej za%o$one 
s" pods%uchy. Prymas komentowa% to: 
„Wiem o!tym, ale nie boj# si#. My musimy 
$y' &wi#cie, a!co mam do powiedzenia 
w!sprawach publicznych, mówi# otwar-
cie, na ambonie”. Nie powiem, $eby $ycie 
codzienne w&ród pods%uchów i!nieustan-
nej obserwacji tajnych s%u$b by%o %atwe, 
ale dodawa%a nam si% prostota i!wolno&' 
gospodarza.!

A"jaki ten gospodarz by$ na co dzie#?
Niejeden raz, siedz"c przy wspólnym 

stole, my&la%am: to &wi#ty cz%owiek, ale 
jaki on jest zwyczajny. Lubi% proste po-
trawy, sam obiera% jab%ka i!nimi cz#sto-
wa%… By% bardzo go&cinny. Z!tak" sam" 
uwag" przyjmowa% dzieci, starszych, jak 
ludzi nauki czy osobisto&ci $ycia spo%ecz-
nego. Pami#tam, jak podczas pewnego 
spotkania ma%a córeczka konsula zdj#-
%a ksi#dzu prymasowi piusk# i!w%o$y%a 
sobie na g%ówk#, bo czerwone nakrycie 
g%owy bardzo jej si# spodoba%o. Prymas 
nie protestowa%, &mia% si# razem z!ni". 
By% uwa$ny na ka$d" potrzeb# przycho-
dz"cych. Dba% o!to, $eby dla nikogo nie 
zabrak%o miejsca, $eby ka$dy móg% po-
wiedzie', co my&li. Studentów zaprasza% 
na p"czki, sam ich cz#stowa% i!urz"dza% 
konkursy, kto zje wi#cej.

Jak wygl&da$ dzie# na Miodowej? 
Ksi"dz prymas modli% si# wcze&nie 

rano. Zanim wsta%, my&l" w#drowa% do 
sanktuariów maryjnych i!tam powierza% 
Matce Bo$ej sprawy Ko&cio%a. Przed po-
rann" Msz" )wi#t" w!domowej kaplicy 
odmawia% brewiarz. Eucharysti# spra-
wowa% z!wielk" uwag" i!prostot". Nie 
zmienia% tekstów liturgicznych, nicze-
go nie dodawa% od siebie. Kiedy tylko 
kalendarz liturgiczny na to pozwala%, 
odprawia% Msze )wi#te wotywne ku czci 
Matki Bo$ej. Prac# w!sekretariacie %"czy-
li&my z!adoracj", $eby modlitw" pomaga' 
ksi#dzu prymasowi. Kiedy&, przecho-

dz"c przez kaplic# na kolejn" audiencj#, 
zatrzyma% si# przy mnie i!powiedzia%: 
„Jeste& szcz#&liwa, $e mo$esz by' przed 
Panem Jezusem. Ja te$ bym tak chcia%, ale 
musz# i&' do ludzi”. Kiedy czasami wcho-
dzi%am do pokoju, gdzie pracowa%, patrzy-
%am na stosy korespondencji i!my&la%am, 
kiedy biedny ojciec da sobie z!tym rad#. 
Po godzinie wszystko by%o uporz"dkowa-
ne. Odpowiada% na wszystkie listy, nawet 
na kartki od dzieci, je&li tylko mia%y adres 
zwrotny. O!godzinie 13 by% obiad, czasa-
mi tak$e z!udzia%em go&ci. Po nim ksi"dz 
prymas mia% krótki odpoczynek, ewentu-
alnie spacerowa% po ogrodzie z!ró$a(cem 
w!r#ku. Pó+niej uczestniczy% w!kolejnych 
audiencjach albo wyje$d$a% do parafii. Po 
kolacji, która by%a o!godzinie 19, ksi"dz 
prymas udawa% si# na osobist" modlitw#. 
W!dniach, kiedy nie wizytowa% parafii 
ani nie mia% innych wyjazdów, o!21.00 
spotykali&my si# w!kaplicy na Apelu Ja-
snogórskim. Zazwyczaj o!22.00 udawa% 
si# na spoczynek.

Kardyna$a Wyszy#skiego tytu$owa-
no Prymasem Tysi&clecia, ksi'ciem 
Ko!cio$a, m'%em opatrzno!ciowym. 
W"swojej ksi&%ce „Ten zwyci'%a, kto 
mi$uje” opisuje Pani prymasa ma$o 
znanego: opowiadaj&cego dowcipy, 
zbieraj&cego papierki po cukierkach 
na Bachledówce. 
Tak by%o rzeczywi&cie, bo &wi#to&' to 

zwyczajno&', a!nie szukanie nadzwyczaj-
no&ci. W!czasie wakacji w!górach prymas 
wychodzi% po Mszy )wi#tej przed kapli-
c# i!cz#stowa% dzieci cukierkami. A!po-
tem chodzi% i!zbiera% papierki. Czasami 
opowiada% domownikom anegdoty, ale 
cz#&ciej nas o!nie pyta%. Mia% poczucie 
humoru. Co roku na centraln" procesj# 
Bo$ego Cia%a w!Warszawie ksi"dz pry-

mas „zamawia%” u!&w. Antoniego dobr" 
pogod#, a!potem „w!dowód wdzi#czno&ci” 
przekazywa% pewn" kwot# na pomoc 
dla studentów. Którego& roku pogoda 
by%a %adna przy trzech o%tarzach, a!przy 
czwartym lun"% deszcz i!kompletnie nas 
zmoczy%. Kiedy potem zapytali&my pry-
masa, jak w!takim razie b#dzie z!obietni-
c" dan" &w. Antoniemu, odpowiedzia%: 
„Dam, ale troch# mu potr"c#”.

Ale nie lubi$, kiedy rozdawa$y!cie 
jego zdj'cia. 
Ksi"dz prymas nie by% zadowolony 

z!tego, $e go&ciom przychodz"cym na 
audiencje grupowe z!okazji &wi"t czy 
jego imienin wr#cza%y&my koperty z!jego 
zdj#ciem. Mówi%, $e to jest autoreklama. 
Odpowiada%y&my, $e ludzie o!to prosz" 
i!s" bardzo wdzi#czni. Wtedy ust"pi%. Do 
kopert wk%ada%y&my te$ zazwyczaj jaki& 
tekst aktualnego przemówienia, przepi-
sany na maszynie. Nie mo$na by%o w!tam-
tym czasie wydawa' tekstów religijnych, 
wi#c przepisywanie na maszynie przez 
kalk# by%o jedyn" form" upowszechnia-
nia nauczania prymasa. Prze&ladowany 
przez w%adz#, nierozumiany przez nie-
które kr#gi inteligencji katolickiej ksi"dz 
prymas by% uwielbiany przez naród. To 
by%a jego si%a. Strzeg% si# jednak, $eby ni-
czego nie przypisywa' sobie. Wszystko 
w!jego $yciu by%o „Soli Deo” – Bogu sa-
memu. By% skromny. W!ci"gu dwunastu 
lat pracy w!sekretariacie na Miodowej 
nie by%o przemeblowa(, wi#kszych za-
kupów garderoby. Gdy ameryka(ska 
Polonia podarowa%a prymasowi chrysle-
ra, odda% go do Sekretariatu Episkopatu, 
dla zagranicznych go&ci. Powiedzia%, $e 
wstydzi%by si# takim luksusowym samo-
chodem pojecha' na wizytacj# do jakiej& 
ubogiej parafii. 

W"jednym z"kaza# prymas mówi$ 
o"„pos$udze detalicznej” matek, oj-
ców. Bardzo ceni$ codzienny, nie-
pozorny trud, wiar' przekazywan& 
w"rodzinie. 
Sprawy cz%owieka i!rodziny zawsze 

by%y mu bliskie. To by%o te$ jego osobiste 
do&wiadczenie. Do ko(ca $ycia wspomi-
na% matk# Juliann#, która umar%a, gdy 
mia% 9 lat, i!osieroci%a sze&cioro dzieci. 
By%o to dla niego jedno z!najtrudniejszych 
prze$y'. Podziwia% ojca, który potrafi% 

godzinami kl#cze' na posadzce w!ko-
&ciele w!Zuzeli, przed obrazem Matki 
Bo$ej Cz#stochowskiej. Kiedy& w!czasie 
wakacji u!sióstr samarytanek w!Fiszo-
rze ko%o Wyszkowa, spacerowali&my po 

lesie i!ksi"dz prymas zapyta% mnie, czy 
znam Koronk# do Naj&wi#tszego Serca 
Jezusowego. To by%a modlitwa, której na-
uczy% go ojciec – jedna z!jego ulubionych. 
Kardyna% upomina% si# o!prawa rodziny, 
uczy%, $e jest to pierwsza, najwa$niejsza 
wspólnota, u&wiadamia% rodzicom od-
powiedzialno&' za $ycie i!wychowanie 
dzieci. Ze szczególn" moc" broni% $ycia 
nienarodzonych. By% te$ opiekunem i!du-
chowym ojcem dla jednego z!pierwszych 
ruchów rodzinnych: Rodziny Rodzin. 
Uczy% wzajemnej troski, pomaga% rodzi-
nom wielodzietnym, dofinansowywa% 
wakacje dzieciom z!ubo$szych rodzin.

Jako cz$onkinie Instytutu zwraca$y-
!cie si' do prymasa „ojcze”.  By$ dla 
Pani ojcem?
Wiele osób tak go nazywa%o, chocia$ 

niektórzy uwa$ali, $e jest to nadu$ywa-
nie tytu%u. A!prymas nie zabrania% nam 
tego. Sam zreszt" cz#sto zwraca% si# do 

wiernych: „Umi%owane dzieci Bo$e, dzie-
ci moje”. Dla niego ojcostwo wi"za%o si# 
przede wszystkim z!odpowiedzialn" mi-
%o&ci". W!takim sensie by% naszym oj-
cem. By% nim dla kap%anów i!wielu z!nich 
otwarcie mówi, $e w%a&nie dzi#ki niemu 
doszli do kap%a(stwa i!wytrwali w!powo-
%aniu. Tak$e dla naszego !Instytutu, od 
momentu jego powstania w!1942 r., by% 
duchowym ojcem. Zna% ka$d" z!nas po 
imieniu, pomaga% w!zmaganiu si# z!ró$-
nymi problemami, w!razie choroby orga-
nizowa% lekarstwa, które w!Polsce by%y 
wtedy niedost#pne.

Jak nikt inny zna Pani spu!cizn' 
prymasa, jego homilie, przemówie-
nia, bo od ponad pó$ wieku redaguje 
je Pani. Co jest w"nich szczególnie 
aktualne dla nas, teraz?
S" prawdy, które si# nie przedawniaj". 

Zmieniaj" si# okoliczno&ci, systemy filo-
zoficzne, ustroje – niezmienne pozostaje 
w!nas cz%owiecze(stwo. Troska o!pe%-
ni# cz%owiecze(stwa, która mo$liwa jest 
tylko w!Bogu, by%a najwa$niejsza w!ca-
%ym nauczaniu prymasa Wyszy(skiego. 
Dlatego prymas mówi%: „Chocia$by&my 
mieli straci' wszystko w!naszej ojczy+-
nie, musimy zachowa' wiar# w!Boga, 
w!Chrystusa i!Jego Matk# (…) Mo$emy 
straci' wszystko, byle nie to!”. Zapewne 
powtórzy%by nam to dzisiaj. Prymas poj-
mowa% wiar# nie jako tradycyjny system 
warto&ci, ale jako relacj# z!$ywym Bo-
giem, która ma przenika' ca%" nasz" rze-
czywisto&' i!aktywno&'. Mamy nie tylko 
wierzy', ale $y' zgodnie z!wol" Boga – 
takie jest najwa$niejsze przes%anie dla 
ka$dego z!nas osobi&cie i!w!wymiarze 
narodowym. Kardyna% Wyszy(ski prze-
strzega%: „Wrogowie wiedz", co naro-
dowi s%u$y, a!co mu szkodzi. Je&li chc" 
mu szkodzi', niszcz" to, co mu pomaga. 
Dlatego te$ naje+d+cy zawsze niszczyli 
Ko&ció% i!chcieli zatrze' &lady moralno&ci 
chrze&cija(skiej w!$yciu narodu (…). To s" 
lekcje z!niedawnej przesz%o&ci. Oby&my 
ich szybko nie zapomnieli”.  W!ocaleniu 
najcenniejszych warto&ci cz%owiecze(-
stwa, w!obronie wiary i!bytu narodu pry-
mas znalaz% niezawodn" pomoc – Matk# 
Chrystusow". Jej ca%kowicie zawierzy%, 
z!Ni" zwyci#$y%, J" pozostawi% nam jako 
nadziej#. !

joanna.wilk@gosc.pl

!!!!!
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o!relacje mi#dzyludzkie, rodzinne, zawo-
dowe. Prymas uj"% je pocz"tkowo w!dwa-
na&cie punktów, bardziej opisowych. Je-
den z!nich – punkt 11. – dotyczy% $ycia 
politycznego i!g%osi%: „Nawet na odcinku 
stosunków politycznych, gdzie ró$nice 
pogl"dów naj%atwiej doprowadzaj" do 
sporów i!nami#tno&ci, zachowajcie spo-
kój, umiar i!opanowanie. Macie prawo 
i!obowi"zek wypowiada' z!ca%" swobo-
d" swoje s"dy, oceny i!krytyki. Dopiero 
wtedy dawaliby&cie dowód nieufno&ci 
do tych, co sprawuj" w%adz#, gdyby&cie 
l#kliwie milczeli. Skoro otwarcie mó-
wicie, co was boli, wype%niacie obowi"-
zek obywatelski. Ale i!tutaj zachowujcie 
chrze&cija(ski umiar i!ducha pokoju, 
pami#taj"c o!tym, $e %atwiej jest stawia' 
wymagania, ni$ je s%usznie zaspokaja'”. 
Ten punkt ko(czy% si# zdaniem, które 
pozosta%o w!krótszej formie programu 
w!brzmieniu: „Wszystkim, którzy uwa$a-
j" si# za waszych nieprzyjació%, zap%a'cie 
modlitw" i!dobrym uczynkiem”. 

#äėÁěĨú�ŁńŰġÁňÁ�
Nieco pó+niej ów 12-punktowy pro-

gram zosta% skrócony do 10 punktów, 
bardziej skondensowanych w!tre&ci i!for-
mie. Brzmi on: 

1. Szanuj ka$dego cz%owieka, bo Chry-
stus w!nim $yje. B"d+ wra$liwy na dru-
giego cz%owieka, twojego brata.

2. My&l dobrze o!wszystkich – nie 
my&l +le o!nikim. Staraj si# nawet w!naj-
gorszym znale+' co& dobrego.

3. Mów zawsze $yczliwie o!drugich – 
nie mów +le o!bli+nich. Napraw krzywdy 
wyrz"dzone s%owem. Nie czy( rozd+wi#-
ku mi#dzy lud+mi.

4. Rozmawiaj z!ka$dym j#zykiem mi-
%o&ci. Nie podno& g%osu. Nie przeklinaj. 
Nie rób przykro&ci. Nie wyciskaj %ez. 
Uspokajaj i!okazuj dobro'.

5. Przebaczaj wszystko – wszystkim. 
Nie chowaj w!sercu urazy. Zawsze pierw-
szy wyci"gnij r#k# do zgody.

6. Dzia%aj zawsze na korzy&' bli+niego. 
Czy( dobrze ka$demu, jak by& pragn"%, 
aby tobie czyniono. Nie my&l o!tym, co 
tobie jest kto winien, ale co ty jeste& wi-
nien innym.

7. Czynnie wspó%czuj w!cierpieniu. 
Ch#tnie spiesz z!pociech", rad", pomo-
c", sercem.

8. Pracuj rzetelnie, bo z!owoców twej 
pracy korzystaj" inni, jak ty korzystasz 
z!pracy drugich.

9. W%"cz si# w!spo%eczn" pomoc bli+-
nim. Otwórz si# ku ubogim i!chorym. 

U$yczaj ze swego. Staraj si# dostrzec po-
trzebuj"cych wokó% siebie.

10. Módl si# za wszystkich, nawet za 
nieprzyjació%.

Jak wida', prymasowski dekalog 
w!dziewi#ciu na dziesi#' punktów do-
tyczy stosunków mi#dzyludzkich. Naj-
bardziej podstawowych relacji opartych 
na szacunku i!mi%o&ci wobec drugiego 
cz%owieka w!my&li i!mowie; na przeba-
czeniu wszystkiego, czynieniu drugiemu 
dobrze, pomaganiu w!cierpieniu i!mo-
dlitwie za innych, nawet za tych, którzy 
uwa$aj" si# za naszych nieprzyjació%. 
To relacje mi#dzyludzkie, bezpo&red-
nie, decyduj" o!wszystkich obszarach na-
szego $ycia – rodzinnego, zawodowego, 
spo%ecznego, politycznego... Tylko ósmy 
punkt programu dotyczy kwestii pracy 
, nie w!wa$nym dla prymasa kontek&cie 
indywidualnego rozwoju duchowego 
i!moralnego cz%owieka, ale korzystania 
z!owoców naszego trudu przez innych 
ludzi, czyli po&rednio odnosi si# tak$e 
do relacji mi#dzyludzkich. To dlatego 
mamy nasz" prac# wykonywa' rzetelnie, 
z!pe%n" odpowiedzialno&ci". 

͊ÁΓġĆĠĨƀÚĆ�ÙŰġ�ĢĆä�ġĆÁĠ
„Ca%e nasze $ycie tyle jest warte, ile 

jest w!nim mi%o&ci” – mówi% prymas. Wie-
dzia%, $e nie móg%by zach#ca' innych do 
Spo%ecznej Krucjaty Mi%o&ci, gdyby mi%o-
&ci nie mia% sam. On j" z pewno&ci" mia%. 
I!mo$na podawa' wiele tego przyk%adów, 
ale w!moim odczuciu najwa$niejszy do-
tyczy punktu pi"tego , przebaczenia 
wrogom. Prymas wi#ziony przez trzy 
lata przebaczy% tym, którzy zdecydowali 
o!jego uwi#zieniu, na czele z!Boles%awem 
Bierutem, oraz tym spo&ród funkcjona-
riuszy UB, którzy go nadzorowali. Co 
wi#cej, modli% si# za nich (punkt dzie-
si"ty Krucjaty), a!tak$e za innych swo-
ich „Krzywdzicieli”, jak nazywa% W%a-
dys%awa Gomu%k#. To by%o najwi#ksze 
moralne i!duchowe zwyci#stwo prymasa 
Wyszy(skiego. 

ABC Spo%ecznej Krucjaty Mi%o&ci 
powsta%o ponad pó% wieku temu, ale si# 
w!niczym nie zestarza%o. To jeden z!tych 
punktów nauczania prymasa Stefana 
Wyszy(skiego, który wci"$ pozostaje 
wyzwaniem. Bowiem system oparty na 
nienawi&ci upad%, ale cz%owiek zmienia 
si# powoli. !

EWA K. CZACZKOWSKA
publicystka, historyk

K iedy sko(czy% si# rok 1966 
i!wielki program Milenium 
Chrztu Polski, prymas Ste-
fan Wyszy(ski og%osi% nowy 

projekt duszpasterski. Skoro 9 lat Wiel-
kiej Nowenny umocni%o wiar# i!odnowi-
%o moralno&' tak, $e w!nowe tysi"clecie 
chrze&cija(stwa, pomimo ateistyczne-
go systemu pa(stwowego, Polacy weszli 
w!swej wi#kszo&ci jako naród ludzi wie-
rz"cych, zaproponowa%, by pój&' dalej. 
Aby niejako „wyp%yn"' na g%#bi#”. Pro-
gram prymasa, uj#ty z!czasem w!dziesi#' 
punktów niczym Dekalog, nosi% tytu% 
ABC Spo%ecznej Krucjaty Mi%o&ci. Kar-
dyna% og%osi% go w!li&cie pasterskim na 
Wielki Post 1967 r.

©ÁěėÁ�àŪſÚĂ�ňĆĠ
Program ten opiera% si# na dwóch pod-

stawowych przykazaniach – mi%o&ci Boga 
i!mi%o&ci bli+niego. Mi%o&' Boga odnawia-
j"ca cz%owieka i!jego mi%o&' do drugiego, 
a!w!konsekwencji ca%e $ycie rodzinne, za-
wodowe, spo%eczne, narodowe , to by%a 
chrze&cija(ska odpowied+ na nienawi&', 
na której oparto system komunistycz-
ny g%osz"cy walk# klas. „Wielk" chorob" 
wspó%czesnego &wiata jest to, $e zaufa% 
nienawi&ci” – pisa% prymas w!1967 r. Ubo-
lewa%, $e w!„nasze wspó%$ycie spo%ecz-
ne coraz bardziej wkradaj" si# elementy 
obce kulturze polskiej”. Jedne wynikaj" 
z!owej walki klas, inne s" wywo%ane „mnó-

stwem doznawanych niesprawiedliwo&ci 
i!krzywd, które tworz" napi#cie gniew-
nych nami#tno&ci i!pragnienie odwetu”. 
A!przecie$ nie to le$y w!naturze cz%owie-
ka. Bo ka$dy pragnie by' mi%owany. Ka$-
dy cz%owiek, ale i!ca%e grupy spo%eczne, 
i!narody, a!„nawet ci, co narodami rz"dz", 
&wiadomi nieskuteczno&ci paragrafów (…). 
S%owem, ca%a ludzko&' trwa w!powszech-
nym pragnieniu mi%o&ci”. Szuka w!niej 
ratunku, „nawet nie zdaj"c sobie niekiedy 
sprawy ze +ród%a swej nadziei”. 

Ksi"dz Stefan Wyszy(ski ju$ w!okre-
sie mi#dzywojennym pisa%, i$ w!nieda-
lekiej przysz%o&ci dojdzie do zderzenia 
dwóch wielkich si%, które usi%uj"c upo-
rz"dkowa' &wiat, walcz" o!pierwsze(-
stwo – si%y nienawi&ci, uobecnionej w!ko-
munizmie, i!si%y mi%o&ci, któr" jest chrze-
&cija(stwo. Nigdy nie mia% w"tpliwo&ci, 
która z!nich t# walk# wygra. B#dziesz 
mi%owa%… – to by%a chrze&cija(ska od-
powied+, program na czas nienawi&ci 
komunizmu. On wiedzia%, $e cz%owie-
ka doznaj"cego z%a systemu mo$e ocali' 
tylko mi%o&'. 

aĆäĢÁŪĆƀŽ�
ġĨŻĢÁ�ŕěäÚŸŰŽ�
ŐŰěėĨ�ġĆĠĨƀÚĆÕ
Prymas Stefan Wyszy(ski, który by% 

doskona%ym obserwatorem i!analitykiem, 
ubolewa% nad tym, $e system komuni-
styczny, ws"czaj"cy w!serca i!dusze Pola-
ków nienawi&', zmienia nas. „Zmieniamy 
si# w!spo%ecze(stwo ludzi zwa&nionych. 
Gdy ju$ nie mamy wroga klasowego, trze-
ba koniecznie go stworzy'. A!czy Ko&ció% 
b#dzie patrzy% na to oboj#tnie, opu&ciw-
szy r#ce? B#dzie patrzy%, jak przebudo-
wuje si# psychik# narodu Polan – b"d+ 
co b"d+ spokojnego narodu – zmieniaj"c 
go w!gromad# walcz"cych ze sob" wil-
ków?” , pisa%. Ko&ció%, g%osz"c Boga-Mi-
%o&', mówi%: nie. I!prymas w!ABC Spo%ecz-
nej Krucjaty Mi%o&ci przypomina%, $e od-
powiedzi" na systemow" si%# nienawi&ci 
– zbrojn" „w!nienawistne doktryny, ca%e 
programy nienawidzenia i!pedagogik# 
nienawi&ci” , jest si%a mi%o&ci. Bo „niena-
wi&' – mówi% – mo$na uleczy' tylko mi%o-
&ci"”. Ona „nie p%aci z%em za doznane z%o, 
ale przebacza, mi%uje pomimo wszystko, 
nawet nieprzyjacio%y, nakazuje dobrze 
czyni' tym, którzy maj" nas w!niena-
wi&ci, i!pokornie prosi, aby&my modlili 

si# za prze&laduj"cych i!potwarzaj"cych 
nas”. *ród%em tej mi%o&ci, ale i!pragnie-
nia mi%o&ci, które zosta%o wszczepione 
w!serce cz%owieka, jest Bóg-Mi%o&', a!tego 
wyrazem jest mi%o&' bli+niego. „Spraw-
dzianem mi%o&ci ku Bogu jest stosunek 
do ludzi” – pisa% prymas w!li&cie paster-
skim, wzywaj"c do budowania na mi%o&ci 
relacji w!rodzinie, szkole, pracy, w!$yciu 
spo%ecze(stwa, narodu, pa(stwa i!Ko-
&cio%a. Apelowa% o!pe%nienie uczynków 
dobroci i!do tworzenia „kultury serc”. 
O!przemian# ludzi w!duchu mi%o&ci.

Jednocze&nie, zdaj"c sobie spraw# 
z!tego, $e Bo$ej mi%o&ci „nie zdo%amy 
wsz#dzie od razu zanie&'”, wskazywa% 
te dziedziny $ycia, które najbardziej 
domagaj" si# odmiany. Chodzi g%ównie 
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„Wielk! chorob! wspó#czesnego %wiata jest to, $e  zaufa# nienawi%ci” – pisa# kard. Wyszy'ski w" 0145 r. Dzi% móg#by napisa/ to samo.
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Stefan Wyszy(ski sp#dzi% tam w!sumie 
ponad 630 dni. 

�ĂĨŽ�ňĆĠ�ÙńÁėĨŪÁĠĨ
Najwa$niejsze chwile w!$yciu kard. 

Wyszy(skiego nosi%y znamiona zwi"zku 
z!Maryj" Jasnogórsk". Poniewa$ by% bar-
dzo s%abego zdrowia, &wi#cenia kap%a(-
skie przyj"% indywidualnie w!kaplicy 
Matki Bo$ej Cz#stochowskiej w!katedrze 
we W%oc%awku. „Po &wi#ceniach kap%a(-
skich (...) uwa$a%em za rzecz najbardziej 
w%a&ciw" przyby' na Jasn" Gór#, cho' si% 
brakowa%o. Tak zacz#%y si# moje drogi” 
– powie pó+niej. I!doda: „Pojecha%em na 
Jasn" Gór#, aby mie' Matk#, aby stan#-
%a przy ka$dej mojej Mszy &wi#tej, jak 
stan#%a przy Chrystusie na Kalwarii”. 

Po raz pierwszy wypowiedzia% s%o-
wa konsekracji 5 sierpnia 1924 r. u!stóp 
Czarnej Madonny. Nie przypuszcza%, 
$e b#dzie mu dane odprawia' Msz# &w. 
jeszcze przez 57 lat. „Tutaj, na Jasnej Gó-
rze, tutaj, przed tym Obrazem (...) zosta%o 
uwi#zione twoje serce w!dniu, w!którym 
odprawi%e& pi#'dziesi"t lat temu swoj" 
pierwsz" Msz# &w.” – mówi% kard. Karol 
Wojty%a do jubilata. A jubilat wyzna%, $e 
nosi% si# ongi& z!zamiarem wst"pienia do 
paulinów i!po&wi#cenia si# pracy w&ród 
pielgrzymów. „Ojciec Korni%owicz, mój 
kierownik duchowy, o&wiadczy% mi, $e 
to nie jest moja droga. Ale nie przesta%em 
my&le', $e $ycie moje musi jednak i&' 
drog" maryjn", jakkolwiek by p%yn#%o” 
– powiedzia%. 

�ŸÚŸäúſěĢÁ�ŐÁĔäġĢĆÚÁ
W!1946 r. Pius XII mianowa% ks. Wy-

szy(skiego biskupem diecezji lubelskiej. 
12 maja tego roku prymas August Hlond 
udzieli% mu sakry biskupiej, a!jak$e – na 
Jasnej Górze. Dzie( przyj#cia biskupstwa 
przypiecz#towa% wi#+ Stefana Wyszy(-
skiego z!Madonn" z!Cz#stochowy. „Od-
t"d ju$ $ycie moje zwi"zane jest z!Jasn" 
Gór". Wydaje mi si#, $e najbardziej bez-
po&redni" moc" w!moim $yciu jest Ma-
ryja. Przez szczególn" tajemnic#, której 
w!pe%ni nie rozumiem, zosta%a Ona po-
stawiona na mojej nowej drodze” – na-
pisa%. Ta my&l b#dzie mu towarzyszy' 
w!ka$dej sytuacji. „Wielk" pociech" dla 
mej n#dzy jest to, $e urodzi%em si# do bi-
skupstwa na Jasnej Górze, $e »origine« 
jestem Claromontanus” (jasnogórski) – 

zanotowa% w!wi#ziennym pami#tniku 
w!19. rocznic# sakry.

W!herbie biskupim m%odego pasterza 
znalaz%a si# oczywi&cie Czarna Madonna. 
„Na tarczy biskupiej nios# pogodn", cho' 
zoran" bliznami walki Twarz Maryi” – 
napisa% lubelskim diecezjanom w!swoim 
pierwszym li&cie pasterskim. 

Nied%ugo zabawi% w!Lublinie. Po 
dwóch latach papie$ powierzy% mu urz"d 
prymasa Polski. Ten na odchodne po-

wiedzia% lublinianom: „Przyszed%em do 
Was pod znakiem Maryi Jasnogórskiej, 
a!dzi& id# dalej w!swej $yciowej misji. 
Zostawiam Was na kolanach przed Jej 
Niepokalanym Sercem. Krzepili&my si# 
t" mi%o&ci"”. 

Jako prymas abp Wyszy(ski uczyni% 
z!Jasnej Góry „parafi# ca%ej Polski”, cen-
trum $ycia duchowego narodu. W!wa-
runkach komunistycznego re$imu wy-
znaczy% maryjnemu sanktuarium rol# 
twierdzy, która mia%a si# oprze' zapro-
gramowanej ateizacji. Ta funkcja Jasnej 
Góry w!ca%ej pe%ni ujawni%a si# w!cza-
sach stalinowskiego i!poststalinowskie-
go terroru. 

�Ĩ�ŐäŻ�ŁĨŐĨŁ
26 wrze&nia 1953 r. prymas, ju$ jako 

kardyna%, zosta% aresztowany. Przewo-
$ony z!miejsca na miejsce trwa% przy 
Sercu Maryi. Gdy siedzia% drugi rok 
w!wi#zieniu w!Prudniku )l"skim, nie-
daleko G%ogówka, Jasna Góra &wi#towa%a 
300. rocznic# obrony przed Szwedami 
i!)lubów Królewskich Jana Kazimierza. 
„Dzieje Narodu niekiedy si# powtarza-
j"” – zauwa$y% prymas w!pami#tniku. 
Czyta% akurat „Potop” Sienkiewicza, co 

nasun#%o mu my&l, która dojrza%a w!dro-
dze do czwartego miejsca odosobnienia 
w!Koma(czy: „Musi powsta' nowy akt 
)lubowa( odnowionych!”. 

By% przekonany, $e trzeba przeciw-
stawi' si# wspó%czesnemu „potopowi”, 
który niesie niewol# ducha. „Warto my-
&le' o!»obronie Jasnej Góry« roku 1955. 
Jest to obrona duszy, rodziny, narodu, 
Ko&cio%a – przed zalewem nowych »cza-
rów«. (…) »Obrona Jasnej Góry« dzi& – to 
obrona chrze&cija(skiego ducha Narodu, 
to obrona kultury rodzimej, obrona jed-
no&ci serc ludzkich – w!Bo$ym Sercu” – 
pisa% Prymas. 

aĆä�ŁĨġŰěĆĠäġ�ňĆô
Tekst odnowionych )lubów Narodu 

by% gotowy 16 maja 1956 r. Kardyna% Wy-
szy(ski wci"$ przebywa% w!Koma(czy, 
gdy 26 sierpnia 1956 r. nad b%oniami ja-
snogórskimi unosi% si# grzmot g%osów 
ponad miliona pielgrzymów. „Królowo 
Polski, przyrzekamy!” – rozlega%o si# 
nad Polsk" jak d%uga i!szeroka. 

Prymas bardzo chcia% by' wtedy u!tro-
nu Czarnej Madonny. „Czu%em jednak, $e 
trzeba wszystkiego si# wyrzec, zarówno 
mego pasterskiego, prymasowskiego pra-
wa, jak i!rado&ci, do której dziecko wobec 
swej Matki ma prawo. Czu%em, $e wielk" 
chwa%# Królowej Polski kto& musi okupi'. 
-e za nowy Jej tryumf w&ród Ludu wie-
rz"cego trzeba wiele zap%aci'. -e duchowe 
odrodzenie Narodu, podj#te w!Jej Imi#, 
na progu Tysi"clecia, przez odnowienie 
)lubowa(, musi bardzo kosztowa'” – 
za&wiadczy%. Niebawem prymas wró-
ci% z!internowania. Zacz#%a si# Wielka 
Nowenna, a!z!ni" ruszy%a peregrynacja 
kopii jasnogórskiego obrazu. Sam pry-
mas jeszcze &ci&lej zwi"za% si# z!Jasn" 
Gór", co znalaz%o wyraz w!„Milenijnym 
Akcie Oddania w!macierzy(sk" niewol# 
Maryi za wolno&' Ko&cio%a w!Ojczy+nie 
i!na ca%ym &wiecie”.

Prymasa Wyszy(skiego czeka%y jesz-
cze wielkie dni. Dane mu by%o zobaczy' 
Polaka na tronie Piotrowym i!przyjmo-
wa' go w!czasie pierwszej pielgrzymki do 
ojczyzny.  Zanim zmar% 28 maja 1981 r., 
podsumowuj"c swoje $ycie, powiedzia%: 
„Mo$e pomyli%em si# na ró$nych moich 
drogach. Ale nigdy nie pomyli%em si# na 
mojej duchowej drodze na Jasn" Gór# 
Zwyci#stwa”. !

FRANCISZEK KUCHARCZAK
franciszek.kucharczak@gosc.pl

K ardyna% przykl"k% i!w!tej pozie 
znieruchomia%. I!tak kl#czy 
od lat naprzeciw g%ównego 
wej&cia prowadz"cego na Ja-

sn" Gór#. „Pomnik pokory” – mówi" nie-
kiedy ludzie o!rze+bie przedstawiaj"cej 
kard. Stefana Wyszy(skiego. Monument 
dobrze oddaje postaw# Prymasa Tysi"c-
lecia wobec Maryi Cz#stochowskiej. Do 
Niej zawsze pielgrzymowa%, zawsze by% 
na Jasnej Górze, tak$e wtedy, gdy fizycz-
nie nie by%o to mo$liwe. Kilka dni przed 
&mierci" powiedzia%, $e kl#ka na progu 
kaplicy Cudownego Obrazu i!chce tam 
ju$ pozosta', $eby go wszyscy potr"cali.

Mi%o&' kard. Wyszy(skiego do Ma-
ryi i!przywi"zanie do Jej jasnogórskie-
go wizerunku mia%y pot#$ny wp%yw 
na duchowo&' narodu. Gdy morze g%ów 
przesuwa si# w!kierunku sanktuarium, 
góruj"ca nad t%umem nieruchoma po-
sta' kardyna%a najbardziej wymownie 
pokazuje, kim ten cz%owiek sta% si# dla 
Polski: drogowskazem kieruj"cym ku 
Bogu przez Maryj#. 

�ÁŐÁ�ŁńŸäà�ĨÙńÁŸäġ
Maryja z!Jasnej Góry istnia%a w!&wia-

domo&ci Stefana Wyszy(skiego od naj-
m%odszych lat. W!jego rodzinnym domu 
wisia% obraz Matki Bo$ej Cz#stochow-
skiej, a!obok niego drugi – Maryi Ostro-
bramskiej. „I!chocia$ w!onym czasie do 
modlitwy sk%onny nie by%em, zawsze 
cierpi"c na kolana, zw%aszcza w!czasie 
wieczornego ró$a(ca, jaki by% zwyczajem 
naszego domu, to jednak po obudzeniu 
si# d%ugo przygl"da%em si# tej Czarnej 
Pani i!tej Bia%ej” – powie po latach. Z!tam-
tego czasu zapami#ta% tak$e widok taty 
kl#cz"cego przed wizerunkiem Maryi 
Jasnogórskiej. 

Stefan mia% 9 lat, gdy zmar%a jego mat-
ka. To by% dla niego wielki cios, ale nie za-
%ama% si#. Wtedy zrodzi%a si# w!nim my&l, 
$e chce mie' Matk#, która nie umiera. 
Odt"d ju$ nie oderwie serca od Maryi, 
a!jego $ycie zwi"$e si# bardzo mocno 
z!Jasn" Gór". Odwiedza% to miejsce tak 
cz#sto, jak tylko by%o to mo$liwe. Kro-
niki klasztorne notuj", $e by% tam 136 
razy, ale statystyka ta nie obejmuje wizyt 
sk%adanych „przy okazji”. Jako duchowny 
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serce

Najwa$niejsze chwile w"$yciu prymasa Tysi!clecia nosi#y znamiona zwi!zku 
z"Madonn! Jasnogórsk!.
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tytularnymi biskupami. By%o to ogromne 
osi"gni#cie, zarówno z!perspektywy ko-
&cielnej, jak i!pa(stwowej. Stabilizowa%o 
sytuacj# na tamtym terenie, co by%o ra-
cj" stanu Ko&cio%a i!pa(stwa. Dla w%adzy 
jednak oznacza%o tak$e umocnienie Ko-
&cio%a, nie zgodzono si# wi#c na powrót 
biskupów do diecezji. 

Wyrazem zaufania Piusa XII do pry-
masa Polski by%a decyzja podj#ta w!stycz-
niu 1953 r., aby nada' mu godno&' kardy-
nalsk". Jednak aresztowanie we wrze&niu 
1953 r. uniemo$liwi%o kard. Wyszy(-
skiemu odbiór insygniów kardynalskich 
i!przej#cie tytularnego ko&cio%a w!Rzy-
mie. By%a to bazylika NMP na Zatybrzu. 
Prymas pojawi% si# w!niej dopiero wiosn" 
1957 r. Wtedy zosta% przyj#ty przez pa-
pie$a, który ustnie wyposa$y% go w!do-
datkowe uprawnienia, dotycz"ce m.in. 
Ko&cio%a w!Zwi"zku Sowieckim. )mier' 
Piusa XII 9 pa+dziernika 1958 r. g%#boko 
zasmuci%a prymasa. W!dzienniku zapi-
sa%, $e odszed% „wielki odnowiciel powagi 
Ko&cio%a w!oczach ca%ego &wiata”. 

�ĆäńƀÚĆäž�UÁĢÁ�®®HHH�
Konklawe w!pa+dzierniku 1958 r. 

by%o pierwszym, w!którym uczestni-
czy% kard. Wyszy(ski. Przyjecha% do 
Watykanu z!memoria%em opisuj"cym 
sytuacj# Ko&cio%a w!Polsce i!krajach blo-
ku wschodniego. Dopomina% si#, aby pa-
mi#tano o!Ko&cio%ach prze&ladowanych 
w!tej cz#&ci Europy. Apelowa% o!uznanie 
przez Stolic# Apostolsk" polskich granic 
i!ustanowienie na Ziemiach Zachodnich 
i!Pó%nocnych pe%nej struktury ko&ciel-
nej. Wesprze' mia% go kard. Roncalli, co 
mia%o wp%yw na dalszy przebieg dyskusji 
i!ostateczn" elekcj# patriarchy Wenecji, 
który jako papie$ przyj"% imi# Jan XXIII. 
Przed powrotem do kraju prymas Polski 
zosta% trzykrotnie przez niego przyj#ty 
na audiencji, co potwierdzi%o wyj"tko-
w" rol#, jak" nowy papie$ mia% pe%ni' 
w!jego $yciu. Przejawia%o si# to tak$e 
w!czasie prac przygotowuj"cych Sobór 
Watyka(ski II. Papie$ mianowa% prymasa 
cz%onkiem Centralnej Komisji Przygoto-
wawczej. W!tym charakterze przebywa% 
on w!Rzymie od lutego do marca 1962 r. 
Prawdopodobnie wówczas otrzyma% od 
Jana XXIII dodatkowe uprawnienia do 
dzia%ania w!charakterze nieformalnego 
legata na terenach Zwi"zku Sowieckiego.

Wtedy te$ mia%o miejsce niezwyk%e 
wydarzenie. Podczas audiencji 25 lutego 
1962 r. Jan XXIII poprosi% prymasa Polski, 
aby stan"% obok niego w!tzw. oknie b%o-
gos%awie(stw podczas modlitwy Anio% 
Pa(ski, kiedy b%ogos%awi% zebranych na 
placu &w. Piotra pielgrzymów. By%o to 
ogromne wyró$nienie. Papie$ ca%emu 
Ko&cio%owi pokazywa%, $e prymas Polski 
cieszy si# jego szczególnym zaufaniem. 

Po raz ostatni spotkali si# w!czerw-
cu 1963 r., kiedy Ojciec )wi#ty umiera%. 
Ich blisko&' by%a oczywista tak$e dla ko-
lejnego papie$a , Paw%a VI. W!trakcie 
pierwszej audiencji po swoim wyborze 
wr#czy% on prymasowi Wyszy(skiemu 
pier&cie( Jana XXIII z!uwag", $e nale$y 
mu si# „ze wzgl#du na szczególne zwi"z-
ki, jakie mi#dzy nim a!papie$em Janem 
XXIII istnia%y”. 

HĢĆÚĔÁŐŰŪÁ�ňĨÙĨńĨŪÁ
Pawe% VI stan"% przed trudnym zada-

niem zako(czenia Soboru Watyka(skie-
go II. W!prymasie Polski znalaz% oddane-
go i!twórczego wspó%pracownika. Kardy-
na% Wyszy(ski jako cz%onek Sekretaria-
tu Soboru opracowa% regulamin obrad, 
wyst"pi% tak$e z!inicjatyw" powo%ania 
&wieckich audytorów z!prawem g%osu 
podczas sesji plenarnych. Postulowa% 
og%oszenie Maryi Matk" Ko&cio%a, i!ten 
postulat zosta% na zako(czenie III sesji 
soboru przyj#ty. Peerelowski wywiad za-
uwa$y% równie$, $e kard. Wyszy(ski by% 
najwa$niejszym ekspertem papie$a, je&li 
chodzi o!relacje z!krajami komunistycz-
nymi. Wyst#powa% na soborze „w!aure-
oli kardyna%a twardo broni"cego praw 
Ko&cio%a, ale jednocze&nie szukaj"cego 
porozumienia z!socjalizmem” , napisano 
w!jednej z!analiz. 

Niezwykle wa$ny by% udzia% pryma-
sa w!dyskusji o!dokumentach na temat 
wolno&ci wyznania i!sytuacji chrze&cijan 
we wspó%czesnym &wiecie. Nie wszystkie 
jego uwagi zosta%y jednak uwzgl#dnione. 
Ostatecznie sobór w!ogóle nie wypowie-
dzia% si# na temat komunizmu, co by%o 
dyplomatycznym unikiem, postulowa-
nym przez papie$a oraz jego najbli$szych 
wspó%pracowników, aby zachowa' pole 
manewru dla negocjacji mi#dzy Wscho-
dem a!Zachodem. )wiadectwem wielkiej 
sympatii Paw%a VI do Polaków by%a jego 
gotowo&' do odwiedzenia Polski z!okazji 

Milenium Chrztu Polski w!1966 r. Pry-
mas bardzo o!to zabiega%, ale w!atmosfe-
rze ideologicznej konfrontacji nie by%o 
szans nawet na krótk" wizyt#. Ogrom-
nym sukcesem dyplomatycznym kard. 
Wyszy(skiego okaza%o si# natomiast do-
prowadzenie w!czerwcu 1972 r. do usta-
nowienia przez Paw%a VI pe%nych diecezji 
na Ziemiach Zachodnich i!Pó%nocnych. 

<ńÁ�ŪΓŐńſĔėÕÚĆä�
W!latach 70. nast"pi%y jednak istotne 

rozbie$no&ci mi#dzy kard. Wyszy(skim 
a!papie$em Paw%em VI co do oceny sy-
tuacji Ko&cio%a w!Polsce i!perspektywy 
tzw. normalizacji relacji mi#dzy Stolic" 
Apostolsk" a!komunistycznymi w%adza-
mi. W!lipcu 1974 r., bez konsultacji z!pry-
masem, zainicjowano robocze kontakty 
mi#dzy rz"dem PRL a!Watykanem. Papie$ 
uwa$a%, $e sytuacja w!Polsce dojrza%a do 
wys%ania do Warszawy sta%ego przedsta-
wiciela, który pe%ni%by faktycznie obo-
wi"zki nuncjusza apostolskiego. Oznacza-
%oby to pozbawianie prymasa specjalnych 
uprawnie( i!mo$liwo&' porozumiewania 
si# dyplomacji watyka(skiej z!w%adzami 
komunistycznymi z!pomini#ciem Episko-
patu Polski. Zdecydowany opór prymasa, 
z!którego g%osem papie$ bardzo si# liczy%, 
spowodowa%, $e inspirowany przez w%a-
dze plan spali% na panewce. Jak napisa% 
w!pami#tnikach szef Urz#du ds. Wyzna( 
Kazimierz K"kol, zamiast rozmów dwu-
stronnych wysz%a gra w!trójk"cie mi#dzy 
w%adzami, Watykanem i!Episkopatem 
Polski. Do ko(ca $ycia jednak Pawe% VI 
pozostawa% w!dobrych relacjach z!pry-
masem Wyszy(skim. ."czy%a ich mi%o&' 
do Matki Bo$ej Cz#stochowskiej. Kiedy& 
papie$ wyzna% kard. Wyszy(skiemu: 
„W!imi# tej mi%o&ci ku Królowej Polski 
zrobimy wszystko”. 

Wybór Jana Paw%a II przeniós% relacje 
mi#dzy Watykanem a!Ko&cio%em w!Polsce 
na zupe%nie inny poziom. Zwracaj"c si# 
do kard. Wyszy(skiego w!czasie pierw-
szej audiencji dla Polaków, Jan Pawe% II 
powiedzia% znamienne s%owa: „Nie by%o-
by tego papie$a Polaka, który dzi& pe%en 
boja+ni Bo$ej, ale i!pe%en ufno&ci rozpo-
czyna nowy pontyfikat, gdyby nie by%o 
twojej wiary niecofaj"cej si# przed wi#-
zieniem i!cierpieniem, twojej heroicznej 
nadziei, twego zawierzenia bez reszty 
Matce Ko&cio%a”. !

ANDRZEJ GRAJEWSKI
andrzej.grajewski@gosc.pl

T o zaufanie przejawia%o si# 
m.in. w!nadanych mu przez 
Piusa XII uprawnieniach nad-
zwyczajnych. Ich zakres by% 

bardzo szeroki. Prymas mia% na przyk%ad 
decyduj"cy wp%yw na obsad# wy$szych 
stanowisk ko&cielnych w!Polsce oraz wy-
bór kandydatów do nominacji biskupich. 
Na ich podstawie reprezentowa% tak$e 
Ko&ció% na zewn"trz , zarówno w!kon-
taktach z!w%adzami pa(stwowymi, jak 
i!w!relacjach z!innymi Ko&cio%ami. Korzy-
staj"c z!nich, kard. Stefan Wyszy(ski do-
prowadzi% do podpisania porozumienia 
mi#dzy Ko&cio%em a!pa(stwem w!latach 
1950 i!1956.

Uderzaj"ce jest to, $e Pius XII, który 
znany by% z!ostro$no&ci i!kana%ami dy-
plomatycznymi d%ugo zbiera% informa-

cje na temat kandydatów na biskupów, 
w!przypadku prymasa Polski decyzj# 
podj"% bardzo szybko. 22 pa+dziernika 
1948 r. zmar% kard. August Hlond. Przed 
&mierci" wskaza% Stolicy Apostolskiej 
jako swojego nast#pc# m%odego biskupa 
lubelskiego, którego zna% dobrze jeszcze 
z!przedwojennej wspó%pracy w!pryma-
sowskiej Radzie Spo%ecznej. Pius XII de-
cyzj# o!nominacji podj"% ju$ 12 listopada, 
a!16 listopada podpisa% bull#, w!której 
powo%ywa% bp. Wyszy(skiego na arcybi-
skupa gnie+nie(skiego i!warszawskiego, 
prymasa Polski.

Ͱ�ĨěňėÁ�àÁ�ňĨÙĆä�ńÁàôͲ
Pierwszy osobisty kontakt pryma-

sa z!Piusem XII nast"pi% jednak dopie-
ro w!kwietniu 1951 r., podczas wizyty 
kanonicznej. Wyszy(ski mia% wtedy 
mo$liwo&' przedstawienia papie$owi 
ca%ej z%o$ono&ci sytuacji Ko&cio%a w!Pol-

sce oraz motywów, które sk%oni%y go do 
podpisania budz"cego wiele w"tpliwo&ci 
w!Watykanie porozumienia z!w%adzami 
komunistycznymi w!kwietniu 1950 r. 
W!otoczeniu Piusa XII by%o ono ocenia-
ne krytycznie. S%owa wypowiedziane 
przez Ojca )wi#tego po tym spotkaniu: 
Polonia fara da se (Polska da sobie rad#) 
oznacza%y nie tylko akceptacj# dla dzia-
%a( polskiego hierarchy, ale dawa%y mu 
tak$e kredyt zaufania na przysz%o&'. Jed-
n" z!kluczowych spraw, podj#tych wów-
czas przez prymasa w!Watykanie, by% 
status ko&cielny terenów na Ziemiach Za-
chodnich i!Pó%nocnych. Kardyna% Hlond 
ustanowi% tam administracje apostolskie, 
których legalno&' by%a kwestionowana 
zarówno przez Episkopat Niemiec, jak 
i!przez w%adze komunistyczne. Po roz-
mowach z!prymasem Pius XII zgodzi% 
si#, aby sprawuj"cy tam w%adz# admini-
stratorzy apostolscy zostali mianowani 
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Rzym 05.06.0150 r. Spotkanie z"papie$em Paw#em VI przy okazji beatyfikacji Maksymiliana Marii Kolbego. 
Ksi!dz prymas przewodniczy# polskiej delegacji uczestnicz!cej w"tej uroczysto%ci.
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z!1950 r. Argumenty, jakie zawar% w!tym 
tek&cie, s" aktualnie tak$e dzi&, a!problem 
&wi#towania niedzieli jako dnia Pa(skie-
go jest jeszcze bardziej nabrzmia%y ni$ pó% 
wieku temu. Prymas Wyszy(ski ostrzega: 
„Je&li zapomnisz i!zaczniesz lekcewa$y' 
dzie( Pana Boga twego, zerwiesz &wi#te 
z!Nim przymierze, przestaniesz by' dziec-
kiem w!rodzicielskim domu, zejdziesz na 
drog#, która wiedzie na zatracenie. Wi#c 
na wszystko prosz#, nie zapominaj – pa-
mi#taj, aby& dzie( &wi#ty &wi#ci%!”.

Wskazuje „dwóch wrogów” przyka-
zania niedzielnego odpoczynku: chci-
wo&' i!rz"dz# u$ywania. Z!powodu tej 
pierwszej niedziela zmienia si# w!dzie( 
roboczy, druga prowadzi do pija(stwa, 
rozpusty, k%ótni, przekle(stwa i!niejed-
nokrotnie do zabójstwa. 

·ÁúńĨŻĨĢÁ�
ġĆĠĨƀŽ�àĨΓàŸĆäÚėÁ
W!1949 r. Ksi"dz Prymas napisa% do 

dzieci specjalny list na Bo$e Narodzenie, 
w!którym zauwa$y%, $e jest to &wi#to dzie-
ci. Wyrazem g%#bokiego niepokoju o!los 
najm%odszych by%o jego s%owo pasterskie 
napisane 21 lat pó+niej pt. „Ratujmy dzie-
ci”. Kard. Wyszy(ski wskazuje w!nim 
niebezpiecze(stwa, w&ród których na 
pierwszym miejscu wymienia „zagro-
$on" mi%o&' do dziecka”. Jak zauwa$a, 
chocia$ dla wi#kszo&ci rodziców dziecko 
jest rado&ci", jednak „coraz cz#&ciej w!po-
j#ciu wielu ludzi bywa ono zagro$eniem 
osobistego spokoju, kim& niechcianym, 
gro+nym niebezpiecze(stwem, którego 
trzeba unikn"'”. Taka sytuacja prowadzi 
do tego, $e coraz cz#&ciej jest ono „osamot-
nione, osierocone, ubo$uchne materialnie 
i!moralnie, niekochane, nieszcz#&liwe 
w!rozbitej lub pijackiej rodzinie”.

Prymas Tysi"clecia nie ogranicza si# 
tylko do diagnozy, lecz wskazuje drogi 
„ratowania dzieci”. W&ród nich wymienia 
m.in. przywrócenie rodzinie nale$ytego 
miejsca w!spo%ecze(stwie, wspieranie ro-
dzin posiadaj"cych potomstwo, zw%aszcza 

wielodzietnych, czy przywrócenie matce 
nale$nego szacunku. Fragment tego li-
stu mo$na zaproponowa' pod rozwag# 
wspó%czesnym lewicowym feministkom: 
„Niech szczególnie kobiety bezdzietne 
uszanuj" tajemnic# powo%ania macierzy(-
skiego. Przesta(my usprawiedliwia' wy-
godnictwo ludzi unikaj"cych posiadania 
potomstwa. Doce(my ofiarno&' rodz"-
cych matek i!ich zas%ugi dla rodziny i!Na-
rodu. Obro(my je przed bezmy&lnymi 
i!samolubnymi lalkami, które same nic nie 
pozostawiaj" po sobie Narodowi i!jeszcze 
z%o&liwymi opiniami usi%uj" o&mieszy' 
pe%ne po&wi#cenia rodzicielki narodu”.

Zŕà�ġÁ�ŁńÁŪĨ�
àĨΓġĆĠĨƀÚĆ�ŁÁňŐäńŸŰ
Relacje mi#dzy wiernymi i!duchow-

nymi s" popularnym tematem rozmów 
w!gronie znajomych czy rodziny, nierzad-
ko krytyki czy $artów. Niezwykle cenn" 
refleksj# o!relacjach obu stron zawiera 
s%owo bp. Wyszy(skiego z!maja 1946 r., 
na dzie( ingresu do katedry lubelskiej. Pi-
sz"c o!wzajemnych oczekiwaniach stwier-
dzi% on, $e lud Bo$y ma prawo oczekiwa' 
od swojego pasterza „wiary i!mi%o&ci”, 
i!w%a&nie tak" obietnic# z%o$y% kilka dni 
wcze&niej na Jasnej Górze. Podkre&li%, $e 
z%o$y% j" „wobec was wszystkich, najmilsi 
Bracia, którzy macie prawo do mej wiary 
i!do mej mi%o&ci”. A!jednocze&nie zwróci% 
uwag#, $e w!zamian uzyska% prawo do 
wiary i!mi%o&ci wiernych. Dlaczego? Po-
niewa$ nie pe%ni on swojej pos%ugi w!swo-
im imieniu i!z!w%asnej woli, ale „w!imieniu 
Tego, który mnie pos%a%”, jak pisze. „W%a-
&nie to pos%annictwo Chrystusa i!Ko&cio-
%a daje mi prawo do Waszej wiary i!mi-
%o&ci” – t%umaczy. Innym powodem jest 
obowi"zek walki za „lud Bo$y”, a!w!walce 
tej „pierwsze ciosy uderzaj" w!pasterza”. 
„Moim obowi"zkiem jest przyj"' te ciosy, 
aby Was przed nimi os%oni'. Ale to w%a-
&nie daje mi prawo do Waszej, najmilsi 
mi Bracia, wiary, mi%o&ci i!modlitwy” – 
podkre&la. !

BOGUMI! !OZI#SKI
bogumil.lozinski@gosc.pl

W nikliwie s" analizowane 
wielkie dzie%a kard. Ste-
fana Wyszy(skiego, jak 
np. obrona wiary przed 

komunistycznym ateizmem, wolno&' oj-
czyzny czy zawierzenie Polski Maryi. 
Na dalszy plan schodz" elementy jego 
nauczania, których wymiar nie jest a$ 
tak donios%y. Tymczasem Prymas w!swej 
pracy duszpasterskiej zajmowa% si# tak$e 
problemami, które na co dzie( prze$ywali 
ludzie wierz"cy, maj"cymi lokalny zasi#g 
albo dotycz"cymi konkretnych spraw. 
Ten wymiar jego pos%ugi ukazuj" listy 
pasterskie, które pisa% od dnia konsekracji 
biskupiej w!1946 r. niemal$e do &mierci 
w!maju 1981 r. (zmar% 28 maja, a!ostatnie 
pismo nosi dat#14 maja). 

W!tych listach zdumiewa ponadcza-
sowo&' problemów, z!którymi boryka% 
si# Ko&ció% przed kilkudziesi#cioma laty. 
Wskazania kard. Wyszy(skiego, jak sobie 
z!nimi radzi', mo$na bez zmian zastoso-
wa' tak$e wspó%cze&nie. Uwag# zwraca 
g%#bia refleksji, ale najbardziej porusza 
moc, z!jak" s" pisane, moc p%yn"ca z!nie-
zachwianej wiary w!Boga i!Jego przyka-
zania. Jest ona tak wielka, $e rodzi pra-
gnienie spe%nienia wskaza( kard. Wy-
szy(skiego. Listy te pokazuj" wielkiego 
pasterza, który otacza mi%o&ci" powie-
rzone mu owce i!pewn" drog" prowadzi 
je do Boga. 

gàŪĨĠÁŽ�ňĆô�
àĨΓŁĨġĨÚŰ�ġĨàěĆŐŪŰ
Po jednej z!kl#sk powodzi w!sierpniu 

1966 r. wezwa% on wiernych do pomocy 
ofiarom $ywio%u. „Kto im otrze %zy i!po-
spieszy z!pomoc"? To my, dzieci jednego 
Narodu, dzieci Ko&cio%a &wi#tego” – za-
ch#ca%. Wspominaj"c tragiczne skutki 
powodzi, udzieli% bardzo szczegó%owych 
wskazówek dotycz"cych pomocy poszko-
dowanym. 

Na pocz"tku wezwa%, aby „obudzi' 
w!sobie szczere wspó%czucie dla cierpi"-
cych”, „dodawa' im otuchy, zach#ca' do 
cierpliwo&ci, spokoju i!karno&ci wobec 
koniecznych zarz"dze( w%adz”. Podkre-
&li%, $e samo wspó%czucie nie wystarczy, 
trzeba wychodzi' naprzeciw najpilniej-
szym potrzebom, „ochotnie w!dom przyj-
muj"c bezdomnych, karmi"c g%odnych, 
odziewaj"c tych, co wszystko utracili”. 
A!potem potrzebna b#dzie s"siedzka po-
moc w!uporz"dkowaniu zniszczonych 
pól i!zagród, a!tak$e wspó%praca z!w%a-
dzami powo%anymi do walki ze skutkami 
powodzi – wylicza% kard. Wyszy(ski. 
Wzywa% te$ do oszcz#dno&ci, aby mie' 
wi#cej &rodków na pomoc potrzebuj"-
cym, aby „dobre s%owa poprze' ofiar"”. 
Wreszcie prosi%, aby wierni „modlitw" 
wspierali tych, którzy uginaj" si# pod 
naporem cierpie(, zw%aszcza gdy si%y 
ducha zawodz"”. T# duchowo-material-
n" instrukcj# mo$na zastosowa' w!ka$-
dym czasie i!odnie&' do ró$nych kl#sk 
$ywio%owych.

Przy okazji kl#sk $ywio%owych Pry-
mas pisa% tak$e odezwy wzywaj"ce do 
modlitwy o!urodzaje czy o!pogod#. „Dzi& 
oczekujemy biernie na szcz#&liw" od-
mian# losu. Czy nie nale$a%oby znowu 
odwo%a' si# do pomocy modlitwy? Mamy 
dowody, $e ani wielki wysi%ek pracy, ani 
urz"dzenia techniczne jeszcze nie wy-
starcz", by wypiel#gnowa' i!zebra' chleb 
z!pól” – napisa% we wrze&niu 1978 r.

·ŪŰÚĆôŸÚÁ�ÙĆäńŸä�
ŪĆäĢĆäÚ�ÚĂŪÁĠŰ͋
Wyzwaniem duszpasterskim jest dzi& 

przeprowadzenie rekolekcji szkolnych. 
Cz#sto wysi%ek duszpasterzy skupia si# na 
ich formie – aby zainteresowa' m%odych 
uczestników, aby by%y atrakcyjne, aby nie 
znudzi%y dzieci i!m%odzie$y. Tymczasem 
w!odezwie do rodziców i!m%odzie$y za-
tytu%owanej „Rekolekcje szkolne: godzi-
na sumienia” z!1959 r. Prymas wskazuje 
podstawy duchowe tych zaj#'. Zauwa$a, 
$e rekolekcje wielkopostne s" obowi"z-
kiem sumienia, nale$y w!ich czasie „do-
kona' obrachunku z!$ycia i!pracy nad 
sob"”, aby przywróci' „porz"dek w!du-
szy”. Przyznaje, $e to nie%atwy obowi"zek, 
gdy$ m%odzie$ musi po&wi#ci' swój wol-
ny czas po lekcjach (wówczas rekolekcje 
nie odbywa%y si# jak obecnie w!czasie 
zaj#' lekcyjnych), pokona' trudno&ci ze-
wn#trzne, odrzuci' pokus# niewierno&ci, 
wygody, przyjemno&ci. Jednak, przeko-
nuje, warto pokona' trudno&ci. „Musicie 
i!Wy pod+wign"' si# z!gnu&no&ci, oci#$a-
%o&ci i!&mierci ducha, tak jak Chrystus 
wyszed% z!grobu, aby $y' w!nas i!z!nami. 
Tylko zwyci#zca bierze wieniec chwa%y! 
Zapraszam Was, najmilsze dzieci moje, na 
stadion zwyci#stwa! B#dziecie zwyci#$a' 
samych siebie”. 

Z!pewno&ci" warto przed rozpocz#-
ciem rekolekcji i!szukaniem atrakcyjnej 
ich formy zacytowa' m%odzie$y te pe%ne 
mocy i!wiary s%owa Prymasa Tysi"clecia. 
By' mo$e oka$" si# skuteczn" zach#t" do 
udzia%u w!nich.

aĆäàŸĆäěÁ�
ͧ�ĔÁė�ƀŪĆôŐĨŪÁŽ
„Niedziela to dzie( Pa(ski, dzie( Bo$y, 

a!nie dzie( nasz, w!którym nam by%o wol-
no robi', co chcemy, i!sp#dzi' go wedle 
swego upodobania” – pisa% Prymas w!„Po-
uczeniu pasterskim o!&wi#ceniu niedzieli” 

Prymas 
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Listy pasterskie pokazuj! prymasa 
jako pasterza, który otacza mi#o%ci! 
powierzone mu owce i"pewn! drog! 
prowadzi je do Boga. 
Na zdj*ciu: kard. Wyszy'ski 
na werandzie domu sióstr nazaretanek 
w"Koma'czy (0124 r.).
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