Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981)

Prymas kard. Stefan Wyszyński. Źródło: Wikipedia Commons

W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. rocznica urodzin kardynała Stefana
Wyszyńskiego i rok ten poświęcono postaci tego wybitnego Polaka.
W uchwale zwrócono uwagę, że kard. Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości
chrześcijańskich i mężem stanu. Występował w imieniu Ojczyzny, domagając się
od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i broniąc polskiej kultury.
W tekście przypomniano, że kard. Wyszyński podkreślał konieczność zrozumienia znaczenia
wolności Narodu, która dla każdego obywatela winna być wielkim dobrem i rzeczywistą
własnością.
„Wolność Narodu była dla Prymasa Tysiąclecia priorytetem działalności kapłańskiej
i społecznej” - napisano w dokumencie.
Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem.
Święcenia kapłańskie otrzymał we Włocławku w 1924 r.
Wyszyński – kapelan grupy Kampinos AK
Po wybuchu II wojny światowej ukrywał się przed Gestapo. W okresie Powstania
Warszawskiego pełnił funkcje kapelana grupy Kampinos AK, działającej w Laskach oraz –
pod pseudonimem Radwan III – kapelana szpitala powstańczego.
Po zakończeniu wojny został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.
W marcu 1946 r. otrzymał nominację biskupa lubelskiego a sakrę biskupią przyjął w maju
tego samego roku na Jasnej Górze.
Dwa lata później, w listopadzie 1948 r. Pius XII mianował go arcybiskupem gnieźnieńskim
i warszawskim – prymasem Polski. Wyszyński objął przewodnictwo w Kościele po kard.
Auguście Hlondzie. W styczniu 1953 r. papież włączył go do Kolegium Kardynalskiego.
Wyszyński wobec komunizmu
W okresie komunistycznych represji wobec Kościoła i społeczeństwa bronił chrześcijańskiej
tożsamości narodu. Był jednocześnie inicjatorem politycznego ułożenia stosunków
z władzami państwa, m.in. w 1950 r. podpisał ustawę regulującą stosunki państwo – Kościół.
Ustawa ta była ze strony Kościoła daleko idącym kompromisem - Episkopat odcinał się
w niej, m.in. od „band podziemia”, akceptował ideę kolektywizacji wsi, itd.
W 1953 r. okazało się, że i taki kompromis władzom komunistycznym nie wystarcza. Gdy rząd
zdecydował się na jawną już ingerencję w wewnętrzne życie Kościoła i w zasady obsadzania
stanowisk kościelnych, prymas wypowiedział swoje słynne „non possumus” (nie możemy).
Został uwięziony. Do 1956 r. internowano go w Rywałdzie, Stoczku, Prudniku i Komańczy.
„Gdy będę w więzieniu, a powiedzą Wam, że Prymas zdradził sprawy Boże – nie wierzcie.
Gdyby mówili, że Prymas ma nieczyste ręce – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas stchórzył
– nie wierzcie. Gdy będą mówili, że Prymas działa przeciwko Narodowi i własnej Ojczyźnie –
nie wierzcie. Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła,
czynię dla niej". – to słowa kardynała z 25 listopada 1953 r.

Wyszyński – Prymas Tysiąclecia
Podczas internowania opracował program odnowy życia religijnego w Polsce, zawarty w idei
Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przygotował także założenia Wielkiej Nowenny przed
obchodami 1000-lecia Chrztu Polski. Zdecydowanie przeciwstawiał się marksistowskiej
koncepcji życia społecznego, bronił godności i praw człowieka.
Zawsze twierdził, że trzeba podejmować wysiłek tworzenia lepszej przyszłości.

Dr hab. P. Skibiński: prymas Stefan Wyszyński postrzegał kard. Karola Wojtyłę
jako swojego następcę.
W 1970 r., gdy doszło do masakry robotników w Gdańsku, mówił: „Wasz ból jest naszym
wspólnym bólem. Gdybym mógł w poczuciu sprawiedliwości i ładu wziąć na siebie
odpowiedzialność za to, co się ostatnio stało w Polsce, wziąłbym jak najchętniej.
Bo w Narodzie musi być ofiara okupująca winy Narodu”.
Ważnym zadaniem w programie pracy prymasa Wyszyńskiego była troska o chrześcijańskie
ułożenie kontaktów między polskim i niemieckim narodem. Wielkim krokiem ku pojednaniu
było orędzie biskupów polskich w liście do biskupów niemieckich, zawierające historyczne
zdanie: „Wybaczamy i prosimy o wybaczenie”. Spowodowało to zorganizowaną przez PZPR
i MSW nagonkę na biskupów i na prymasa.
Kard. Wyszyński miał duży udział w wyborze Karola Wojtyły na papieża, dlatego ten mówił:
„Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej,
ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było twojej wiary, nie cofającej się
przed więzieniem i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, twego zawierzenia bez reszty
Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry – i tego całego okresu dziejów Kościoła
w Ojczyźnie naszej, które związane są z twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”.

Watykan, 1978 r., inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II. To najbardziej wzruszający moment
tej ceremonii. Nowy papież, głowa Kościoła, całuje kardynalski pierścień prymasa Stefana
Wyszyńskiego.
Wyszyński i upadek komunizmu
Kard. Wyszyński był niekwestionowanym autorytetem moralnym, duchowym współtwórcą
przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu. W latach 1980-81
wspierał i chronił przed zagrożeniami rodzącą się „Solidarność”.
„Tak często słyszymy zdanie: Piękną i zaszczytną rzeczą jest umrzeć za Ojczyznę. Jednakże
trudniej jest niekiedy żyć dla Ojczyzny. Można w odruchu bohaterskim oddać swoje życie
na polu walki, ale to trwa krótko. Większym niekiedy bohaterstwem jest żyć, trwać,
wytrzymać całe lata” – mówił prymas w Warszawie 6 stycznia 1981 r.
Kardynał Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie.
Uroczystości pogrzebowe w dniu 31 maja zgromadziły na stołecznym placu Zwycięstwa
rzesze wiernych i duchowieństwa. Przybyli przedstawiciele Stolicy Apostolskiej oraz władz
PRL.
Prymas został pochowany w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela, w krypcie
biskupów warszawskich. Od 1 czerwca 1987 r. spoczywa w specjalnie dla niego wzniesionej
kaplicy grobowej.

Beatyfikacja kard. Wyszyńskiego
Beatyfikacja kard. Wyszyńskiego miała się odbyć już w maju 2020 roku. Pandemia
koronawirusa spowodowała, że uroczystość musiała zostać odwołana. Od tego czasu trwało
oczekiwanie na wyznaczenie nowego terminu. Prócz tego pojawiły się informacje o możliwej
wspólnej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia i s. Róży Marii Czackiej.
W wydanym komunikacie 26 kwietnia 2021 roku kard. Kazimierz Nycz poinformował,
że zgodnie z decyzją papieża Franciszka uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego
oraz s. Róży Marii Czackiej odbędzie się 12 września bieżącego roku w Warszawie,
o godzinie 12.00.
Podczas uroczystości Ojca Świętego będzie reprezentował kard. Marcello Semeraro, prefekt
Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych.
Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia rozpoczął się już w 1989 r.
W październiku 2019 r. papież Franciszek upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych
do ogłoszenia dekretu o cudzie.

