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Uwaga!
Ten tekst nie jest autoryzowany przez Księdza Profesora! W związku z tym należy go

czytać z rozsądną podejrzliwością. Tekst był spisywany z nagrań z najlepszą wolą i wielkim
nakładem pracy, ale:

• Tekst jest zapisem słowa mówionego. Z pewnością artykuł na ten sam temat Ksiądz Profesor
pisałby nieco inaczej.

• W niedzielę Ksiądz Profesor wygłosił sześć konferencji — na każdej mszy świętej. Głównym
tematem było zawsze wprowadzenie do materiału przedstawianego podczas trzech następ-
nych dni, tak więc część każdej konferencji była podobna. Tym niemniej znaczną objętość
zajmują „części zmienne”, gdyż Ksiądz Profesor uważa, że nie będzie się powtarzał — inaczej
wystarczyłby jego głos z magnetofonu. Udało mi się uzyskać nagrania trzech z tych sześciu
konferencji.

• Zapis dźwięku konferencji wygłaszanych w niedzielę wieczorem (2100), oraz w poniedziałek i
wtorek, otrzymałem dzięki uprzejmości ks. kan. Bogdana Bartołda, proboszcza Parafii Archi-
katedralnej. Nagrania te są dostępne również na stronie internetowej Archikatedry.

• Zapis dźwięku konferencji wygłaszanych w niedzielę o godz. (1100) oraz w środę, otrzymałem
dzięki uprzejmości p. Jakuba Zwierko. To nagranie z niedzieli rano, oraz komplet wszyst-
kich nagrań z poniedziałku, wtorku i środy (od początku mszy św. do końca konferencji) są
dostępne również na stronie internetowej parafii Opatrzności Bożej w Warszawie:

http://www.opatrznoscboza.waw.pl

• Zapis dźwięku konferencji wygłaszonej w niedzielę rano (930) został wykonany przeze mnie.
Niestety jego jakość jest najgorsza.
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1 Dzień pierwszy — niedziela 21 III

1.1 Ewangelia (J 8,1-11)

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się
do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do
Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego:
Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie
kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz
Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł
do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy
się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając
od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus
podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt,
Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz.

1.2 Wprowadzenie, godz. 930

Moi drodzy! Rozpoczynamy wspólne, doroczne, wielkopostne rekolekcje. Rekolekcje, których spe-
cyfika, których odmienność polega na tym, że sprawujemy je w archikatedrze warszawskiej, która
jest matką wszystkich kościołów naszej archidiecezji. Rozpoczynamy je wspólnie tzn. są to reko-
lekcje nas wszystkich: wiernych, którzy uczestniczą, i tego, który głosi. Podczas rekolekcji ma się
dokonywać wzajemna wymiana darów. Ten, który mówi, chce obdarzyć słuchających słowem, które
nosi w sobie i którym stara się żyć. Natomiast ci, którzy słuchają, obdarzają nie tylko gotowością
do posłuchu, ale już samą swoją obecnością. Nie jest bowiem tak, że w rekolekcjach biorą udział
wszyscy. Paradoks polega na tym, że na pierwszy rzut oka w rekolekcjach biorą udział ci, którzy
prowadzą głębokie, chrześcijańskie życie. Ale słusznie oczekują i potrzebują czegoś więcej.

Dwa razy w roku zazwyczaj bierzemy udział w rekolekcjach: adwentowych i wielkopostnych.
Ale te wielkopostne zdają się być ważniejsze dlatego, że dokonują się w perspektywie męki, śmierci
oraz zmartwychwstania Pana naszego. A więc stawiają nas wobec tego, co w naszej wierze jest
prawdziwie najważniejsze. Rekolekcje są nade wszystko po to, by naszą wiarę odnowić i umocnić,
podbudować i jeszcze lepiej ukierunkować. Wiele razy powtarzamy, że ideałem nie jest wiara w Boga.
Prawdziwym ideałem, który staramy się osiągnąć także podczas rekolekcji, jest jak najgłębsze
zawierzenie Bogu, związanie z Nim swojego życia, zaufanie Panu Bogu, uświadomienie sobie, że
On nie tylko istnieje, ale że jest prawdziwie obecny w naszym życiu. Że w tym życiu możemy
dostrzec Jego ślady, ślady Jego obecności i działania, ślady Jego miłosierdzia, dobroci i miłości. Są
one obecne tak samo, a czasami nawet więcej, niż w życiu tej, o której słyszeliśmy w dzisiejszej
Ewangelii, która usłyszała:

«Niewiasto! Nikt cię nie potępił?» «Nikt, Panie!» «I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od
tej chwili już nie grzesz.»

Stajemy przed Jezusem Chrystusem z podobnym usposobieniem, w pokorze licząc na Jego mi-
łosierdzie, ale chcąc także, by nasza wiara w Niego, i nasze przylgnięcie do Niego, stało się jeszcze
pełniejsze, jeszcze bardziej owocne, jeszcze lepsze. Kiedy przychodzimy na rekolekcje, kiedy bierze-
my w nich udział, to pragniemy wyjść ubogaceni w najlepszym tego słowa znaczeniu. Tzn. chcemy
zbliżyć się do Pana Boga pamiętając, że skoro ukazuje On nam wzniosłe horyzonty wiary, to zarazem
daje nam siłę, abyśmy tą drogą mogli pójść. I właśnie podczas rekolekcji, które w szczególniejszy
sposób są tym czasem łaski, uzyskujemy to Boże światło, Bożą moc i Bożą mądrość, która po-
winna nam starczyć na miesiące i lata, które nas czekają. Dobrze przeżyte rekolekcje powinny być
światłem dla naszej duszy, powinny być najlepszą ożywczą solą dla naszego sumienia. Powinny być
światłem na drodze naszego życia, lampą, która oświetla to, co trudne. Dobrze przeżyte rekolekcje
powinny nam przychodzić do głowy nie raz jeden, ale wiele razy, a zwłaszcza wtedy, kiedy przyjdzie
nam przeżywać to, co najtrudniejsze.
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Również dla mnie samego, któremu przyszło te rekolekcje głosić, pośród wielu innych, które
miałem możność prowadzić, te są absolutnie wyjątkowe. Przeżywam je bardzo dlatego, że spotyka-
my się i pragniemy zbliżyć się do Chrystusa w bezpośrednim sąsiedztwie grobu wielkiego Prymasa
Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mamy wszyscy wobec niego wielki dług wdzięczno-
ści, ale mamy także obowiązek, by poznając, zgłębiając jego dziedzictwo postępować na tej drodze,
którą on niezłomnie kroczył. Chcemy to dziedzictwo przypomnieć, pragniemy przypomnieć jego
życie, jego biografię, jego nauczanie, jego dokonania. Pragniemy zastanowić się nad tym, co wyda-
rzyło się w jego życiu — nad Bożą obecnością, która go prowadziła, która była dla niego mocą.
Aby również coś podobnego rozpoznawać także i w swoim życiu, oraz życiu Kościoła w Polsce i na
świecie. Jako motto tych rekolekcji zostały wybrane słowa, które wszyscy dobrze znamy. Wypowie-
dziane one zostały 23 października 1978 r. w Auli Pawła VI na Watykanie. Miałem szczęście być
wtedy w Auli Pawła VI, i widzieć tę scenę, ten epizod, i słyszeć te słowa, kiedy to nowo wybrany
papież, w tydzień po konklawe, zwrócił się do księdza prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego
z następującymi słowami. Powiedział tak:

Czcigodny i umiłowany księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie
byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża-Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale
i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofają-
cej 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.

Moi drodzy! Na początku swojego pontyfikatu Jan Paweł II wydobył i z mocą podkreślił to,
co najważniejsze i najgłębiej prawdziwe. Musimy mieć pełną świadomość, że nie byłoby na Stolicy
Piotrowej tego papieża-Polaka, gdyby nie ten, przy którego grobie teraz jesteśmy. Nie byłoby na
Stolicy Piotrowej tego papieża-Polaka, gdyby nie wielki Prymas Tysiąclecia. Sądzę że ta podsta-
wowa prawda została zapoznana i zapomniana. Zawsze o tym mówimy i myślimy. Ileż to było,
także w najnowszych obchodach w ubiegłym roku, obchodach, które odnosiły się do 1989 roku,
świętując to, co dokonało się 20 lat temu, kiedy to wiele nasłuchaliśmy się o różnych domniema-
nych i prawdziwszych współautorach polskiej wolności i polskiej niepodległości. Padały rozmaite
nazwiska, pojawiały się rozmaite biografie. Ale jakże rzadko, sporadycznie, i zupełnie na boku
wspominano wielkiego Prymasa Tysiąclecia. Jakaż ogromna szkoda, że w tamtym roku, w ubie-
głym roku, w którym tyle uroczystości, tyle energii, tyle siły, tyle mocy, tyle kosztów poświęcono
uroczystym obchodom, nie został wyeksponowany ten, podkreślony ten, i uczczony ten, któremu
naprawdę wszystko zawdzięczamy. Pamięć o nim to jest sprawa kształtu naszej historii. To jest
sprawa kształtu spojrzenia na naszą przeszłość dawniejszą i nowszą. Pamięć o wielkim Prymasie
Tysiąclecia to jest nasz święty obowiązek. Bez tej pamięci zostaniemy wykorzenieni i stłamszeni.
Nasze dzieje zostaną zafałszowane. A jeżeli ktoś traci przeszłość, ten nie ma niczego nieść w ręku,
i ten nie ma też perspektyw na przyszłość. Ta troska o prawdę historii to jest także troska o prawdę
dotyczącą miejsca w niej wielkiego Prymasa Tysiąclecia. Jan Paweł II podkreślając, że rozpoczy-
nał swój pontyfikat „pełen bojaźni Bożej” wyraźnie powiedział, że nie byłoby tego pontyfikatu
bez wiary Prymasa Tysiąclecia. Wiary, która nie cofnęła się przed uwięzieniem i przed cierpie-
niem. Prymas Tysiąclecia jest ostrzeżeniem przed łatwą wiarą, przed wiarą, która nic nie kosztuje.
A wiara prawdziwa, nie cofająca się przed cierpieniem i uwięzieniem, aczkolwiek wiele kosztuje, to
właśnie dlatego wydaje, przynosi błogosławione owoce. Także jeżeli dzisiaj gromadzimy się tutaj,
by w spokoju przeżywać te rekolekcje, to również jest to owoc tamtych dokonań, tamtych cierpień
i tamtego uwięzienia, tej głębokiej wiary, której przykład dał wielki Prymas Tysiąclecia. Papież
podziwiał również i błogosławił heroiczną nadzieję. Nadzieja, która zawsze jest ukierunkowana ku
przyszłości. Nadzieja, która zawsze wskazuje na horyzonty, których człowiek nie przeczuwa, ale
które zna Pan Bóg. Czyż wtedy, kiedy wielki Prymas Tysiąclecia w latach 50., 60., 70. prowadził
Kościół przez drogi i bezdroża naszej ojczystej historii, mógł ktokolwiek przewidzieć, że właśnie
z tego trudu, z tego wysiłku zrodzi się również pierwszy w dziejach pontyfikat papieża Polaka?

I jeszcze jeden wymiar, wymiar maryjny. Głębokie zawierzenie Matce Kościoła i głębokie więzi
z Jasną Górą. To właśnie trzy wymiary podkreślone przez papieża — wiara, nadzieja, i głębokie

2



przylgnięcie do Maryi, będziemy starali się wydobyć w biografii i w nauczaniu wielkiego Prymasa
Tysiąclecia. Jest on dla nas prawdziwie wzorem. Ale nie tylko wzorem do naśladowania. Jest on
także dla nas źródłem duchowej mocy, źródłem, z którego warto i trzeba także dzisiaj korzystać.

Odwołam się również do jeszcze jednych słów Ojca Świętego Jana Pawła II. Te słowa pochodzą
z uroczystości pogrzebowych kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wtedy Ojciec Święty zachęcał, aby
jego życie i jego nauczanie stawało się dla Polaków punktem odniesienia. Powiedział tak:

Szczególnym przedmiotem takiej medytacji uczyńcie postać niezapomnianego Prymasa,
świętej pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jego osobę, Jego naukę,

Musimy sobie zadać pytanie: czy rzeczywiście przez 29 lat, które upłynęły od śmierci wielkie-
go Prymasa Tysiąclecia, zadaliśmy sobie trud, aby jego osoba i nauczanie stało się przedmiotem
narodowej, kościelnej, wspólnotowej i osobistej medytacji? Czy przypadkiem nie stało się tak, że
odszedł on niejako w cień? Czy przypadkiem nie stało się tak, że oto nie spłaciliśmy wobec niego
wielkiego długu, który ciągle na nas ciąży? Ale ta medytacja nie tyle dodaje coś do jego wielkości,
ile raczej daje bardzo wiele nam. I dodał:

Jego rolę w jakże trudnym okresie naszej historii. To wszystko uczyńcie przedmiotem
medytacji i podejmijcie to wielkie i trudne dzieło; dziedzictwo przeszło tysiącletniej
historii, na którym On, kardynał Stefan, Prymas Polski, dobry Pasterz wycisnął trwałe,
niezatarte piętno.

Nie przypadkiem ta sprawa do Prymasa Tysiąclecia, bo stał się zwieńczeniem naszej tysiąclet-
niej historii nie tylko dlatego, iż jego dzieło przypadło na czas milenijnych obchodów, ale również
dlatego, że stanowił tej historii zwieńczenie. I to zwieńczenie tak piękne, szlachetne, mądre i do-
bre, że na tej życiodajnej glebie mógł zakiełkować, a potem wzrastać, pontyfikat papieża Polaka.
Będziemy zastanawiać się jak to się stało, że w tak trudnym okresie, tak trudnym stuleciu, jakim
był wiek XX, właśnie kardynał Stefan Wyszyński stał się tym szczególnym i widocznym posiewem
dobra i świętości. I jeszcze zachęta papieża:

Niech dzieło to podejmą z największą odpowiedzialnością pasterze Kościoła, niech po-
dejmie je duchowieństwo, kapłani, rodziny zakonne, wierni każdego wieku i każdego
zawodu. Niech podejmą je młodzi. Niech podejmie je cały Kościół i cały Naród. Każdy
na swój sposób tak, jak Bóg i własne sumienie mu wskazuje.

Sądzę zatem, że te rekolekcje, których sedno, których trzon, stanowi refleksja i medytacja osnuta
wokół biografii i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, wychodzą naprzeciw również temu życzeniu Ojca
Świętego Jana Pawła II. Obaj przeszli już do wieczności. Ale testament, który nam pozostawili,
warto i trzeba podjąć, warto i trzeba realizować, warto i trzeba urzeczywistnić do samego końca.
Bo można odnieść wrażenie, że i te papieskie zachęty nie odniosły takiego skutku, nie przyniosły
takich błogosławionych owoców, jakie przynieść powinny. Dlatego będziemy się wpatrywać w życie
Prymasa Tysiąclecia również po to, by część tego testamentu Jana Pawła II wykonać, by go do-
pełnić. A mamy w głowie, w pamięci i sercu, to, że nasza refleksja dokonuje się obok miejsca, gdzie
zostało złożone ciało Prymasa Tysiąclecia.

Na najbliższe dni chciałbym zaproponować taki rozkład naszej medytacji, taki rozkład naszej
refleksji. Dziś, rzecz jasna, na każdej mszy świętej jest początek rekolekcji, zatem swoiste wpro-
wadzenie do tego, co nas czeka w poniedziałek, wtorek i środę. Refleksję nad życiem Prymasa
Tysiąclecia rozpoczniemy na dobre jutro. Czeka nas sześć konferencji, rano o godz. 9 i po południu
o godz. 19, przez najbliższe trzy dni. Rzecz jasna trudno się spodziewać i trudno oczekiwać, żeby-
śmy brali udział dwa razy dziennie. To byłby nawet heroizm, a być może coś bardzo trudnego czy
niemożliwego zważywszy na domowe, rodzinne, i zawodowe obowiązki. Ale postanowiłem podzie-
lić tę refleksję na sześć części, na sześć etapów, które będą koncentrowały się na poszczególnych
odcinkach życia wielkiego Prymasa Tysiąclecia.

I tak jutro rano o godz. 9 będziemy przeglądać się temu okresowi jego życia, który obejmuje lata
1901 do 1924, czyli od jego przyjścia na świat, przez jego dzieciństwo i jego młodość, do święceń
kapłańskich, które otrzymał w niezwykłych warunkach we Włocławku.
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Jutro po południu będziemy zastanawiać się nad drugim okresem jego biografii: lata 1924 –
1946, kiedy to był młodym kapłanem, kiedy odbył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
wrócił do diecezji włocławskiej, kiedy pełnił prace redakcyjne i duszpasterskie. A następnie II wojna
światowa, i jego losy wojenne, i losy tuż powojenne.

We wtorek rano będziemy rozważać lata 1946 – 1956, kiedy został mianowany przez papieża
Piusa XII biskupem lubelskim, a następnie arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim.
Będziemy mówić o tym okresie jego życia, który łączył się jednocześnie z konfrontacją ideologiczną,
polityczną, zakończoną uwięzieniem Prymasa Tysiąclecia, jego internowaniem w czterech kolejnych
ośrodkach. Będziemy przyglądać się jakiej nauki nam wtedy udzielał, i co z tego dziedzictwa po
sobie pozostawił.

We wtorek wieczorem przedmiotem naszej refleksji będzie dekada 1956 – 1966. A więc czas
po powrocie z więzienia, czas powrotu do Warszawy, czas Wielkiej Nowenny przygotowującej do
Tysiąclecia Chrztu Polski, obchody uroczyste Tysiąclecia Chrztu Polski, czas również II Soboru
Watykańskiego.

W środę rano lata 1966 do 1978, a więc czas posoborowy, wdrażania reform, a także ponownej
konfrontacji społecznej i politycznej. Ten czas, który zdecydowana większość z nas pamięta lepiej
i ostrzej, i który zakończył się 16 października 1978 r.

I wreszcie ostatnia konferencja, jeżeli Pan Bóg pozwoli, będzie poświęcona ostatnim latom,
ostatniemu okresowi życia Prymasa Tysiąclecia: od wyboru Jana Pawła II do śmierci kardynała
Wyszyńskiego, i znaczeniu jego osoby i jego dorobku.

Bardzo chciałbym więc, żeby wszystkie układały się w pewną całość, całość nie tylko chrono-
logiczną, ale całość, która odsłania nam znaczenie i sens tej niezwykłej biografii, w której możemy
się przeglądać jak w lustrze. Bo przecież wiele z tego, co przeżył Prymas Tysiąclecia, bywało także
na rozmaite sposoby i naszym udziałem.

Zapraszając do tej refleksji, do tej medytacji nad życiem wielkiego Prymasa Tysiąclecia, chciał-
bym jednocześnie dodać, że jeżeli będziemy brać udział czy to w konferencjach rannych, czy to
wieczornych, to będę starał się zawsze króciutko streścić to, co było rano czy poprzedniego dnia
wieczorem tak by ci, którzy biorą udział w rekolekcjach raz jeden dziennie, mogli otrzymać taki
spójny obraz Prymasa Tysiąclecia.

Chciałbym również, żebyśmy podczas każdej mszy świętej, w której będziemy brać udział, po
komunii świętej odmówili modlitwę o beatyfikację Stefana kardynała Wyszyńskiego, wielkiego Pry-
masa Polski.

Tak więc rekolekcje, które wspólnie rozpoczynamy, będą nieco różniły się od innych. Nie będzie-
my rozważali prawd dogmatycznych i prawd moralnych. Nie będziemy też szli w kierunku jakichś
szczególnych aktualizacji czy odnoszenia się do sytuacji dzisiaj, chociaż i tego nie zabraknie. Chce-
my przyjrzeć się, popatrzeć, przypomnieć, odnowić naszą miłość i wdzięczność wobec wielkiego
Prymasa Tysiąclecia. A na tej drodze chcemy także przybliżyć się i jeszcze głębiej poznać Chrystu-
sa. Bo gdy chcemy zobaczyć to działanie Chrystusowe, doświadczyć tego działania Chrystusa, tej
obecności Chrystusa w ludzkim życiu, to życie i nauczanie kardynała Stefana Wyszyńskiego nadaje
się do tego jak bodaj żadne inne.

Myślę, że w tej naszej refleksji Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński będzie nam towarzyszył
i będzie nas wspierał. Z pewnością są wśród nas tacy, którzy przypominają sobie czasy kiedy tutaj,
w tej katedrze był, występował, nauczał, a przede wszystkim modlił się. I dlatego, myślę że także
jego obecność będzie dla nas wszystkich przeogromnym wsparciem.

Zapraszam więc i zachęcam do udziału w tych rekolekcjach. W tych rekolekcjach, które powinny
nam przybliżyć osobę wielkiego Polaka, wielkiego kapłana, wielkiego prymasa. Człowieka, dzięki
któremu Polska jest taka, jaka jest — w najlepszym tego słowa znaczeniu. Dzięki któremu mieliśmy
pontyfikat naszego rodaka, i który przeprowadził naszych ojców, a także i nas, przez jeden z naj-
trudniejszych okresów w historii Kościoła. Jego obecność, jego słowa, jego nauczanie będzie nam
także wsparciem i pomocą na czas, który nas czeka.
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1.3 Wprowadzenie, godz. 1100

Moi drodzy! Czy można wyobrazić sobie piękniejszy epizod, piękniejszy tekst niż ten, który pochodzi
z Ewangelii św. Jana, przeznaczony na V niedzielę Wielkiego Postu, którym rozpoczynamy nasze
tegoroczne wielkopostne rekolekcje? Spotyka się ze sobą ludzka słabość — to kobieta, ludzka pycha
— to ci, którzy ją oskarżają ponad wszelką miarę, i podstęp — to ci, którzy wystawiają Jezusa na
próbę. I spotyka się z tą słabością i ludzką pychą Boże miłosierdzie, Boża dobroć, która znalazła
wyraz w życiu i postawie Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. I ten cud Bożego miłosierdzia
będzie od tamtej pory powtarzał się zawsze, w każdym pokoleniu. Dotyczy on także każdej i każdego
z nas. Bo nawet jeżeli nasze losy nie są aż tak surowe, by przywieźć nas przed oblicze Jezusa
Chrystusa jak tę cudzołożną kobietę, to przecież każdy z nas, i każda, ma wystarczająco dużo na
sumieniu aby ci, którzy chcą nas skrzywdzić, albo ci, którzy chcą sprowokować jakieś zło, mieli
dostatecznie duże pole do działania. A przecież każdy i każda, jak niegdyś ta anonimowa kobieta,
doznaje Bożego miłosierdzia, Bożej łaski, Bożej dobroci. Może dlatego na zawsze pozostała ona
bezimienna, może dlatego jest anonimowa, może dlatego nie znamy jej imienia, żebyśmy wszyscy,
i każdy z osobna, mogli postawić się w jej sytuacji — zarówno w tym, co dotyczy słabości, grzechu,
jak i w tym, co dotyczy miłosierdzia.

Roczne rekolekcje to jest tajemnica korzystania z Bożej dobroci i z Bożego miłosierdzia. Ta
dobroć i miłosierdzie są potrzebne również tym, którzy prowadzą dobre życie. Trzeba bowiem zało-
żyć, trzeba pamiętać, że wśród wiernych którzy zbierają się, gromadzą się na doroczne rekolekcje,
zdecydowana większość to są osoby, które prowadzą systematyczne i pogłębione życie religijne. Ale
wszyscy potrzebujemy umocnienia. A paradoks polega na tym że ci, którzy są daleko od Boga,
nieraz poprzestają na zwyczajnym drobiazgu, na zwyczajnej jakiejś iskrze, która spowoduje ich po-
wrót. Natomiast ci, którzy całe życie wiążą z Bogiem, potrzebują takiej iskry, która jest silniejsza,
czasami potrzebują wręcz płomienia. Bo i ci, którzy są mocni, również potrzebują umocnienia —
tylko jeszcze trwalszego, jeszcze głębszego, jeszcze wyraźniejszego, jeszcze bardziej owocnego.

Z takim nastawieniem rozpoczynamy nasze wspólne rekolekcje. Są one wspólne bo ci, którzy
słuchają, słuchają słów, które są bardziej czy mniej sprawne. Ale nie o słowa chodzi, ale o moc Bożej
łaski i o Bożą mądrość, która zdolna jest odmienić nasze serca i sumienia. Jednak ze wspólnych
rekolekcji bodaj jeszcze bardziej korzysta ten, który je głosi. Bo i my kapłani, a także alumni
seminarium, którzy tutaj na tej mszy św. z nami się zbierają, potrzebują umocnienia na tej drodze.
A umocnieniem dla nas jest wiara naszych wiernych, wiara tych, do których przemawiamy, dla
których żyjemy, dla których pracujemy, których staramy się uczyć. Ale powiedzieć trzeba, że od
was, moi drodzy, uczymy się znacznie więcej.

Rekolekcje to budowanie wiary, to pogłębianie wiary. Nie poprzestawanie jednak na wierze
w Boga, ale pójście dalej i wgłąb — to znaczy budowanie zawierzenia Panu Bogu, ufności Bogu.
Budowanie takiej postawy która nie poprzestaje na tym, że Bóg istnieje, ale chce dostrzec, rzeczy-
wiście widzi i uznaje Jego życiodajną obecność w naszym życiu. Kto wierzy w Boga — ileż razy
musimy powtarzać te słowa — ten nigdy nie jest sam. I najpiękniejszym owocem rekolekcji jest
uznanie, i jest przeżycie, tej prostej prawdy, która znajduje wyraz nade wszystko w doświadczaniu
Bożego miłosierdzia i Bożej dobroci.

Motto tegorocznych rekolekcji stanowią słowa Jana Pawła II, które odnoszą się, dotyczą, wiel-
kiego Prymasa Tysiąclecia. Ja dobrze wiem, że dla ludzi młodych, już nie tyle młodzieży, to jest
odległa historia. Prymas Tysiąclecia żył w latach 1901 – 1981. Przeszedł na drugą stronę życia 29
lat temu. Zatem dla takich chłopców jak ci, którzy przygotowują się do kapłaństwa, dla młodych
ludzi których i pośród nas nie brakuje — do mniej więcej 35. - 40. roku życia, kardynał Stefan
Wyszyński to jest historia. Trzeba mieć co najmniej ok. 40 lat, by go jakoś pamiętać ze swojego
dzieciństwa i ze swojej młodości. Trzeba być dorosłym i starszym, by go kojarzyć i by go pamiętać
— także dlatego, że po jego śmierci bardzo wiele wydarzeń o rozmaitym znaczeniu bardzo nam
pamięć o nim jak gdyby zatarło, usunęło w cień. Chcemy tę pamięć o wielkim Prymasie Tysiąclecia
wydobyć, chcemy ją przeżyć, i to przeżyć bardzo głęboko pamiętając, że spłacamy w ten sposób
swoisty dług wobec niego. Ale pamiętając także coś więcej — że jego życie, jego nauczanie pozosta-
ją zawsze aktualne, pozostają fundamentem, na którym można i trzeba wznosić budowlę Kościoła,
na którym można i trzeba także oprzeć nasze własne życie.
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Rozpoczynamy te rekolekcje w sąsiedztwie, i to bezpośrednim, grobu wielkiego Prymasa Tysiąc-
lecia. Nie ma drugiego miejsca w Polsce, nie ma drugiej świątyni, która, gdy o to chodzi, jest tak
uprzywilejowana. Zachęcam serdecznie abyśmy uświadomili sobie, że gdy będziemy rozważali jego
życie i jego nauczanie, to rozważamy obok miejsca, w którym spoczęły jego doczesne szczątki. To
rozważamy w katedrze, która w początkach jego prymasowskiej posługi został podniesiona z gru-
zów. To rozważamy w katedrze, w której on wielokrotnie występował, udzielał święceń kapłańskich,
nauczał, prowadził lud Warszawy i całą Polskę do Boga. Miejsce to jest wyjątkowe, miejsce to jest
prawdziwie święte — nie tylko przez moralne cnoty, ale przede wszystkim przez jego specyfikę i jego
odmienność, przez jego wyjątkowy charakter.

Chcemy rozważać wielkiego Prymasa Tysiąclecia także po to, żeby odświeżyć sobie i odkłamać
historyczną pamięć. Kiedy w ubiegłym roku obchodzono dwudziestolecie przemian społeczno -
politycznych, które dokonały się w 1989 r., okazało się, że mamy wielu autorów i współautorów
tych przemian. Pojawiały się całe ich listy i wykazy. Pojawiało się ich dekorowanie, zaznaczanie,
docenianie, dowartościowywanie. Ale mało kto wspominał wtedy o wielkim Prymasie Tysiąclecia.
A bez niego nie byłoby tego, co się stało. Rzecz jednak w tym, że jego biografia i jego życiorys nie
przystaje do biografii i do dokonań wielu z tych, którzy zbierają w ostatnich czasach owoce uznania.
Rzecz w tym, że pamięć o nim bywa przeinaczana i fałszowana. A wraz z tym bywa przeinaczana
i fałszowana nasza chrześcijańska, i katolicka, i polska tożsamość.

Chcemy więc podczas tych rekolekcji zastanowić się nie tylko nad osobistym wymiarem po-
bożności, ale także nad społecznym, wspólnoto-twórczym i patriotycznym wymiarem pobożności,
którą staramy się w sobie rozwinąć. Będziemy rozważać życie wielkiego Polaka i wielkiego Prymasa
Tysiąclecia nie tylko po to, aby sięgać do historii, ale aby również zrozumieć, poznać głębiej coś
z siebie, coś z tego kim i my jesteśmy.

Zatem motto przewodnie naszych rekolekcji stanowią słowa Jana Pawła II wypowiedziane 23
października 1978 r. w Auli Pawła VI w Watykanie. Miałem szczęście, rozpoczynając wtedy studia
w Instytucie Biblijnym w Rzymie, być na tej wielkiej i podniosłej uroczystości. Miałem szczęście
oglądać nowo wybranego Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. To jeden z najbardziej
podniosłych momentów w życiu, ale także najbardziej charakterystycznych i historycznych dla nas.
Papież powiedział wtedy tak:

Czcigodny i umiłowany księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie
byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża-Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale
i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofają-
cej 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, który związany jest z Twoim biskupim i prymasowskim
posługiwaniem.

Moi drodzy! Musimy powtarzać mocno, z niezłomnym przekonaniem, że nie byłoby na Stolicy
Piotrowej papieża-Polaka, gdyby nie wielki Prymas Tysiąclecia! Nie byłoby na Stolicy Piotrowej
papieża-Polaka, gdyby nie to, co dokonało się wcześniej. Gdyby nie jego życie osadzone w wydarze-
niach XX stulecia, gdyby nie jego ofiara, jego wiara, jego nadzieja, i jego zawierzenie Najświętszej
Maryi Pannie. To musimy powiedzieć! Nikt inny nie zrodził papieża-Polaka, jak właśnie on! Można
by powiedzieć, że jego droga była jak droga Jana Chrzciciela, któremu przyszło przygotować drogę
dla Jezusa Chrystusa. W odpowiednim momencie odszedł na bok, tak jak Jan Chrzciciel. Ale prze-
cież nie może odejść na bok tak, iżbyśmy o nim zupełnie zapomnieli. Przeciwnie! Właśnie teraz,
gdy pięć lat temu pontyfikat Jana Pawła II dobiegł kresu, to jawi się na tym horyzoncie historii
tym bardziej postać, osoba i nauczanie kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Będziemy starali się ukazać jego wiarę, jego nadzieję, i jego zaufanie do Najświętszej Maryi
Panny. Gdy w maju 1981 r. wielki Prymas Tysiąclecia odszedł do Boga — zmogła go ciężka no-
wotworowa, szybko posuwająca się choroba — wtedy Jan Paweł II, również cierpiący, wzywał do
takiej postawy. „Uczyńcie kardynała Stefana Wyszyńskiego przedmiotem swojej medytacji.

Szczególnym przedmiotem takiej medytacji uczyńcie postać niezapomnianego Prymasa,
Jego osobę, Jego naukę, Jego rolę w jakże trudnym okresie naszej historii. To wszystko
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uczyńcie przedmiotem medytacji i podejmijcie to wielkie i trudne dzieło; dziedzictwo
przeszło tysiącletniej historii, na którym On, kardynał Stefan, Prymas Polski, dobry
Pasterz wycisnął trwałe, niezatarte piętno. Niech dzieło to podejmą z największą od-
powiedzialnością pasterze Kościoła, niech podejmie je duchowieństwo, kapłani, rodziny
zakonne, wierni każdego wieku i każdego zawodu. Niech podejmą je młodzi. Niech podej-
mie je cały Kościół i cały Naród. Każdy na swój sposób tak, jak Bóg i własne sumienie
mu wskazuje.

Nie możemy uciec od pytania: Czy spełniliśmy to dziedzictwo, to zadanie, postawione nam przez
Jana Pawła II? Czy rzeczywiście przez te 29 lat prawie, które upłynęły od śmierci wielkiego Prymasa
Tysiąclecia, pasterze Kościoła, duchowieństwo, kapłani, rodziny zakonne, wierni — czy rzeczywiście
przeżyliśmy mocno i przyswoiliśmy sobie tę wielką duchową i religijną spuściznę, którą pozostawił
nam Prymas Tysiąclecia? Czy rzeczywiście tak się stało? Myślę, że odpowiedzi powinien udzielić
sobie w sercu i sumieniu każdy, kto jest w tej świątyni. Ale również każdy, do którego te słowa Jana
Pawła II wcześniej czy później powinny dotrzeć.

Będziemy starali się zatem wyjść naprzeciw naszej duchowej i patriotycznej powinności. A ta
powinność polega na tym, aby w drodze do Chrystusa, i wpatrując się w Chrystusa, uznać i przyjąć
te przykłady świętego, dobrego, i oddanego Bogu życia, które w naszej historii pozostawił. A jednym
z nich, bodaj najbardziej świetlanym, jest kardynał Stefan Wyszyński.

Program tych rekolekcji, które dzisiaj rozpoczynamy, można by ująć w taki sposób. Dzisiejsze
msze święte, a więc i dzisiejsza refleksja, która te msze św. otwiera, to oczywiście refleksja po-
czątkowa, otwierająca. W gruncie rzeczy na każdej mszy świętej wprowadzająca nas w to, czym
będziemy zajmować się jutro, oraz we wtorek i środę. Przez te trzy dni będą po dwie nauki podczas
mszy świętych, o godz. 1000 i o godz. 1900. Trudno się spodziewać, żebyśmy mogli uczestniczyć dwa
razy dziennie, mamy przecież obowiązki rodzinne, domowe, zawodowe. Zachęcam serdecznie, żeby
przynajmniej raz dziennie, czy to rano na 10, czy wieczorem na 19, wziąć udział w tej medytacji
nad życiem i nauczaniem kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ta medytacja będzie podzielona na sześć części, stosownie do biegu tych konferencji, do ich
układu, a także stosownie do życia wielkiego Prymasa Tysiąclecia.

A więc jutro rano będziemy zajmować się okresem jego dzieciństwa, jego młodości, jego lat
seminaryjnych — lata od 1901 do 1924. Będziemy zajmować się tym czasem, w którym kształto-
wało się powołanie, które zostało uwieńczone jego święceniami kapłańskimi, które otrzymał sam
jeden w bocznej kaplicy katedry we Włocławku 3 sierpnia 1924 r. Zobaczymy jak przedziwnie Bóg
prowadzi tych, których wybiera do spełnienia niezwykłych zadań. Jak przedziwnie wygląda ich
dzieciństwo i młodość — a zwłaszcza dzieciństwo i młodość kardynała Wyszyńskiego.

Jutro wieczorem zajmiemy się następnym okresem, latami 1924 – 1946. Praca młodego kapłana,
najpierw w katedrze we Włocławku, później studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jego
doktorat, powrót do diecezji, jego praca redakcyjna i duszpasterska. Wreszcie wybuch II wojny
światowej, jego działalność wojenna, konspiracyjna, i tuż powojenna, do 1946 roku, kiedy to został
konsekrowany na biskupa lubelskiego.

We wtorek rano będziemy mówić o okresie 1946 – 1956. Najpierw biskup lubelski, a po dwóch
latach arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski. Człowiek, który musiał zmagać się ze skut-
kami najmroczniejszego okresu po II wojnie światowej, okresu stalinowskiego, i który przypłacił te
zmagania swoją wolnością. Uwięziony, przez trzy lata przebywał w czterech miejscach internowania.
Będziemy rozważać ten czas i zobaczymy świętość, której kosztem było prawdziwe męczeństwo.

We wtorek wieczorem będziemy rozważać lata 1956 – 1966. Prymas Tysiąclecia wyszedł wtedy
z więzienia, wrócił do Warszawy, i przez dziewięć lat Nowenną przygotowywał Polskę i Polaków
do obchodów uroczystych Tysiąclecia Chrztu Polski. Był to zarazem czas śmierci Piusa XII i pon-
tyfikatu Jana XXIII, czas II Soboru Watykańskiego, czas bardzo trudny i bardzo piękny zarazem.
To właśnie wtedy nastąpiło w życiu kardynała Stefana Wyszyńskiego jakby zwieńczenie tysiąca lat
historii Polski.

W środę rano, jeżeli Pan Bóg pozwoli, zajmiemy się latami 1966 – 1978. Ten czas dużego fermen-
tu społecznego i politycznego. Czas przemian i dojrzewania Kościoła, czas wdrażania soborowych
reform. I wreszcie wybór na Stolicę Piotrową Jana Pawła II. Będziemy mówić o wielkim Prymasie
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Tysiąclecia, który ukazywał wtedy drogę całemu Kościołowi w Polsce, i jednocześnie niezłomnie tą
drogą kroczył.

I wreszcie ostatnia konferencja, w środę wieczorem, będzie poświęcona ostatniemu okresowi
życia Prymasa: od roku 1978 do jego śmierci w r. 1981. I do tego, co z tej śmierci wynika i dla nas.
I co z tego życia wynika dla nas wszystkich.

Będę starał się tak prowadzić tę refleksję aby ci, którzy przyjdą wieczorem, mogli usłyszeć krótko
o tym, co było rano. A ci, którzy przyjdą tylko rano, mogli usłyszeć to, co było poprzedniego dnia
wieczorem tak, by nasza medytacja układała się w pewien ciąg tak, byśmy lepiej i bardziej mogli
poznać życie kardynała Stefana Wyszyńskiego. A przez to samo abyśmy mogli lepiej zrozumieć
również to, co wydarzyło się później, a także to, co wydarza się dziś. I żebyśmy mogli i chcieli
głębiej popatrzeć we własne życie. Taki jest program rekolekcji, które wspólnie rozpoczynamy.

Możemy mieć ufność, że skoro przedmiotem tej medytacji uczyniliśmy życie i dzieło Sługi Bo-
żego, to towarzyszy nam on także w tej medytacji. Jest dla nas wsparciem, i jest dla nas światłem.
Chcemy niejako przeżywać jego obecność pośród nas, obecność malowaną słowami, ale doświad-
czając błogosławionych skutków tej obecności, której na imię świętość. Dlatego też podczas każdej
mszy świętej będziemy po modlitwie po Komunii modlić się w intencji beatyfikacji kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego.

To właśnie z nim wchodzimy w ostatnie dwa tygodnie przeżywania Wielkiego Postu. Oby Pan
Bóg poruszył nasze serca i usposobił do tego, abyśmy to przeżywanie, odkrywając prymasa Wy-
szyńskiego, przeżyli, doświadczyli jak najlepiej i jak najpełniej. A przybliżenie go nam, przeżywanie
go, jest potrzebne gdy pamiętamy, że za kilkanaście dni upływa pięć lat od śmierci Jana Pawła II.
W tym roku przypada dokładnie w Wielki Piątek.

Dlatego dobrze będzie, jeżeli na progu Wielkiego Tygodnia, na progu tego Wielkiego Piątku,
i na progu tego wielkopostnego czasu, który staje się coraz bardziej intensywny, uświadomimy sobie,
że nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża-Polaka, gdyby nie ten, o którym chcemy rozważać,
którego chcemy sobie przybliżyć. I niech jego wizerunek, jego obraz namalowany przed oczyma naszej
wyobraźni, niech także przemienia nasze życie. Niech będzie dla nas wzorem i przykładem. Niech
on sam będzie również dla nas tym, który się za nami wstawia, który się za nas modli. Bo tak,
jak za życia troszczył się o sprawy każdego człowieka, tak i teraz możemy być przekonani, ze gdy
snujemy refleksję o nim, to on, którego ciało spoczywa tutaj, w tej katedrze, jest prawdziwie razem
z nami.

1.4 Wprowadzenie, godz. 2100

Moi drodzy! Udział w tej mszy świętej biorą robotnicy ostatniej godziny, jak w ewangelicznej
przypowieści ci, którzy przyszli do pracy tuż przed zachodem słońca. A my już nawet nie przed
zachodem słońca, ale tuż przed zakończeniem niedzieli. Ufamy, że nagroda i uznanie ze strony Pana
Boga, także Jego obecność, są o tej późnej porze tak samo namacalne, dostrzegalne i widoczne, jak
od samego rana. Od rana na każdą mszę świętą przybywają setki, a łącznie tysiące wiernych. Dlatego
to dobrze, że mimo swoich obowiązków, mimo innych zajęć, mimo przeżywania niedzieli w taki czy
w inny sposób znaleźliście i czas, i siły, by o tej późnej porze, porze Apelu Jasnogórskiego, kiedy
już i religijność, i pobożność, jej oddawanie dobiega końca, że znaleźliście czas i siły aby przyjść
i uwielbić Pana Boga, zastanowić się również nad sobą.

Obraz, który rysuje przed naszą wyobraźnią dzisiejsza Ewangelia, jest bardzo poruszający. Ob-
raz człowieczej słabości, słabości kobiety, która dopuściła się grzechu. Zwróćmy uwagę na dwie
rzeczy z nią związane. Pierwsza to ta, że ta kobieta pozostaje w gruncie rzeczy bezimienna. Nie
znamy jej imienia, bo tego rodzaju sytuacja stała się udziałem tysięcy i milionów ludzi w każdym
pokoleniu, i w naszym również. Tego rodzaju sytuacja odzwierciedla coś z losu każdej i każdego
z nas. Pozostała bezimienna abyśmy nie sądzili, że słabość i grzech mają przystęp tylko do nie-
których. Nie! Mają przystęp do każdej i do każdego z nas! I druga rzecz. Kobietę tę, jak czytamy,
dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. A przecież nie była tam sama! Ale o tym, z którym dopu-
ścić się miała owego czynu, nie ma ani słowa! Raz jeszcze znajduje wyraz swoisty semicki szowinizm,
który patrzy na wszystko z perspektywy mężczyzn. Jest w tym jakaś niesprawiedliwość, jest w tym
jakaś krzywda, która po dzień dzisiejszy na rozmaite sposoby daje o sobie znać. Ludzie dopuszczają
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się zła i nieprawości. Ale ludzkie sądy nie są sprawiedliwe. Jedni ponoszą odpowiedzialność za to,
czego się dopuścili, podczas gdy na innych patrzy się pobłażliwie. Ten ewangeliczny epizod daje
nam również sposobność do tego, byśmy zadali sobie pytanie:

Po której stronie my jesteśmy, jako ci widzowie i obserwatorzy tego dramatycznego
wydarzenia? Czy nie jest przypadkiem tak, że stajemy pośród owych oskarżycieli, goto-
wych zadawać podstępne pytania i wystawiać na próbę, byleby tylko napiętnować zło
i grzech, a wraz z tym zniszczyć grzesznika?

A dzisiejszy epizod daje nam poznać, że nigdy nie jest za późno na nawrócenie. Że zawsze każdy
czas jest dobry, aby się opamiętać i zacząć od nowa. Ten epizod ewangeliczny stanowi też dobre
wprowadzenie w nasze rekolekcje. A ponieważ ta późna pora sprzyja medytacji, to i te rekolekcje
o tej porze, ich początek, mają taki wymiar i charakter bardziej medytacyjny. Rekolekcje to jest
czas, w którym mamy pogłębić naszą wiarę. Mamy ją głębiej zakorzenić w sobie, ugruntować
w Chrystusie i skierować ku Niemu. Rekolekcje to jest czas, który dajemy Panu Bogu. A tym
samym dajemy go również sobie, aby odbudować więzi. Więzi z Bogiem, więzi między sobą, a także
odzyskać duchową równowagę i spokój ducha. Rekolekcje są potrzebne człowiekowi. Zarówno tym,
którzy są daleko od Boga i często mało prawdopodobne, że wezmą w nich udział, jak i tym, którzy
prowadzą systematyczne życie religijne. Ale dobrze wiemy, że nawet najsilniejsi w wierze, nawet
wielcy mocarze ducha potrzebują odnowy, potrzebują umocnienia, potrzebują płomienia, który
będzie w naszym życiu takim drogowskazem i siłą do wierności Bożej woli i wierności sobie.

Tematem tegorocznych rekolekcji chciałbym uczynić osobę i nauczanie wielkiego Prymasa Ty-
siąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czynię to nie przypadkowo. Po pierwsze dlatego, że
przeżywamy nasze rekolekcje w sąsiedztwie jego grobu, tutaj spoczywają jego doczesne szczątki.
Pod tym względem archikatedra warszawska jest absolutnie uprzywilejowana. I my, którzy się w niej
zbieramy, gromadzimy, aby uwielbiać Pana Boga, jesteśmy też w uprzywilejowanej sytuacji, mamy
właśnie tu jego grób. A więc jesteśmy też w szczególniejszy sposób strażnikami pamięci o nim.
A ta pamięć jest niezwykle ważna. Bo ta pamięć, wzgląd na to, co się wydarzyło, wzgląd na to,
co on wniósł do naszej ojczystej historii, do historii Kościoła, buduje naszą teraźniejszość i buduje
również naszą przyszłość. Chciałbym mottem tegorocznych rekolekcji uczynić słowa, które wypo-
wiedział Jan Paweł II 23 października 1978 r., a więc w tydzień po pamiętnym konklawe. Miałem
szczęście być wtedy w Auli Pawła VI w Rzymie, rozpoczynałem bowiem swoje studia biblijne.
Pamiętam do dzisiaj ten obraz nowo wybranego papieża, jeszcze wtedy jak gdyby skrępowanego
i niepewnego, i wizerunek, obraz Prymasa Tysiąclecia, jak jeden podchodzi do drugiego. I obaj
rozumieli w tej jednej chwili, że oto historia naszej Ojczyzny, historia Europy i świata, zatacza
jakieś koło. I właśnie wtedy, w tydzień po konklawe, Jan Paweł II zwracając się do kardynała
Wyszyńskiego powiedział tak:

Czcigodny i umiłowany księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie
byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża-Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale
i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofają-
cej 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.

Tak, moi drodzy! Nigdy dość powtarzania i podkreślania, że nie byłoby Jana Pawła II bez
kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ci wszyscy, którzy tak wielką wagę, i słusznie, przykładają do
pontyfikatu papieża-Polaka, powinni pamiętać, że korzenie tego pontyfikatu są tu, w Warszawie,
w tej katedrze, i w miejscach gdzie był obecny, gdzie żył i działał wielki Prymas Tysiąclecia. Tym-
czasem w ostatnich dekadach, a w ostatnim okresie zwłaszcza, próbuje się pisać historię nową.
Historię, która ma w pogardzie to, co naprawdę się wydarzyło. Gdy w ubiegłym roku obchodzono
20 lat od przemian społecznych i politycznych, które miały miejsce w Polsce w r. 1989, wtedy mno-
żyły się listy, wykazy autorytetów moralnych i tych, których nazywano autorami i współautorami
polskiej wolności. Te wykazy były krótsze albo dłuższe. Wielu z tych ludzi otrzymywało medale
i odznaczenia — większość za życia, niektórzy po śmierci. Ale zabrakło tam tego, który powinien
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być na czele tej całej grupy, któremu oni wszyscy zawdzięczają siłę i przetrwanie — nawet, jeżeli
w swoim czasie mu się sprzeciwiali. Zabrakło tam niezłomnego Prymasa Tysiąclecia — bo to on
przeprowadził Polskę i Polaków, i Kościół katolicki w Polsce, przez czas najtrudniejszy. To jemu
zawdzięczamy to, co stało się na konklawe 16 października 1978 r. To jego wiara, to jego nadzieja,
to jego niezłomność, to jego zaufanie Maryi, jego związanie z Jasną Górą, sprawiło to, że jesteśmy
kim jesteśmy. W imię prawdy trzeba tę właśnie prawdę powtarzać i utrwalać. Jeżeli pozwolimy na
to, że naszą najnowszą historię będą pisać inni, bez nas, a nawet przeciwko nam, to dopuścimy
do tego, że jednocześnie piszą oni naszą teraźniejszość, i będą pisać, będą kształtować naszą przy-
szłość. Wierność wobec dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia to jest nasz obowiązek. Prawda o okresie
jego biskupiego i prymasowskiego posługiwania to jest zobowiązanie, które ma każde pokolenie
Polaków. A ci, którzy mieszkają w Warszawie, a zwłaszcza ci, którzy modlą się w tej katedrze, są
w szczególny sposób stróżami tej pamięci.

Gdy kardynał Stefan Wyszyński zmarł, niedługo potem Jan Paweł II skierował do Polaków
takie słowa:

Szczególnym przedmiotem takiej medytacji uczyńcie postać niezapomnianego Pryma-
sa, świętej pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jego osobę, Jego naukę, Jego rolę
w jakże trudnym okresie naszej historii. To wszystko uczyńcie przedmiotem medytacji
i podejmijcie to wielkie i trudne dzieło; dziedzictwo przeszło tysiącletniej historii, na
którym On, kardynał Stefan, Prymas Polski, dobry Pasterz wycisnął trwałe, niezatar-
te piętno. Niech dzieło to podejmą z największą odpowiedzialnością pasterze Kościoła,
niech podejmie je duchowieństwo, kapłani, rodziny zakonne, wierni każdego wieku i każ-
dego zawodu. Niech podejmą je młodzi. Niech podejmie je cały Kościół i cały Naród.
Każdy na swój sposób tak, jak Bóg i własne sumienie mu wskazuje.

Moi drodzy, czy wypełniliśmy ów duchowy testament Jana Pawła II? Czy rzeczywiście stało się
tak, że duchowieństwo, i rodziny zakonne, i wierni, każdy w swoim zawodzie i swoim stanie, i mło-
dzież, wiedzą o wielkim Prymasie Tysiąclecia, o jego wkładzie, o jego ofierze, o jego cierpieniach?
Czy nasza pamięć o nim nam nie spłowiała, czy nie została przykurzona przez rozmaite wydarzenia
i rozmaite osoby, które zawłaszczając najnowszą historię chcą także zawłaszczyć i naszą przyszłość?
Także z tego względu zajmiemy się osobą i dziedzictwem wielkiego Prymasa Tysiąclecia, by go przy-
pomnieć. Bo mówiąc, myśląc i medytując o nim w gruncie rzeczy największą przysługę czynimy
samym sobie.

Rekolekcje, które nas czekają w najbliższych trzech dniach, mają swój określony schemat. Ma-
my możliwość modlitwy i spotkań w poniedziałek, wtorek i środę rano o godz. 10, i po południu
o godz. 19. Czeka nas więc zatem łącznie sześć konferencji, sześć medytacji osnutych wokół życia
i nauczania Prymasa Tysiąclecia. Chciałbym więc jego życie podzielić na sześć odcinków, i każda
z tych konferencji będzie poświęcona kolejnemu etapowi. I tak jutro rano o godz. 10 przedmiotem
medytacji uczynimy lata 1901 do 1924. Był to czas, kiedy Stefan Wyszyński przyszedł na świat.
Będziemy mówić o jego dzieciństwie, o jego wczesnej i późniejszej młodości, o jego drodze do kapłań-
stwa, bardzo trudnej, uwieńczonej przyjęciem święceń kapłańskich samotnie w kaplicy katedralnej
we Włocławku 3 sierpnia 1924 r. Będziemy mówić o ziemi dzieciństwa i młodości uświadamiając
sobie jak bardzo ważną rzeczą jest przywiązanie do swojej Ojczyzny, jej umiłowanie, zawsze później
obecne w jego życiu.

Druga konferencja jutro, ta wieczorem, będzie poświęcona okresowi w latach 1924 – 1946. Ksiądz
Stefan Wyszyński był najpierw wikariuszem w katedrze we Włocławku, potem skierowany na studia
na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Uwieńczył je doktoratem, wrócił do Włocławka, i tam był
wielkim społecznikiem, wychowawcą kapłanów, a także redaktorem. Odbył wielomiesięczną podróż
po Europie Zachodniej. Poznał problemy ówczesnych robotników. Wrócił do Włocławka i przyglądał
się problemom społecznym w Polsce. Dobrze wiemy, że w tym czasie, w tym okresie, na wschód
od nas, zbierała już swoje żniwo rewolucja bolszewicka, której pokłosie stało się także i naszym
udziałem.

A potem wybuchła wojna. I w losach kardynała Wyszyńskiego, wtedy jeszcze ciągle księdza,
odbijały się losy milionów Polaków. Będziemy rozważać także ten etap jego drogi życiowej. A potem
czas, w którym rozpoczął się okres powojenny i powojenna odbudowa.
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We wtorek rano przedmiotem medytacji będą lata 1946 – 1956. W 1946 r. ksiądz Stefan Wy-
szyński został biskupem lubelskim. Był nim dwa lata, po czym został mianowany arcybiskupem
metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim. Od tej pory jego życie wiąże się z tą katedrą, z tym miej-
scem, i z katedrą prymasowską w Gnieźnie. Będziemy mówić o trudnym czasie stalinizmu, walki
z Kościołem, ideologii, która obracała się przeciwko wierze. Będziemy mówić o postawie Pryma-
sa Tysiąclecia zakończonej słynnym Non possumus — Nie możemy, nie możemy ustąpić więcej!
I tym, co nastąpiło potem — uwięzieniem prymasa i jego przetrzymywaniem w czterech kolejnych
miejscach odosobnienia, w czterech kolejnych miejscach internowania, co trwało do 56 r.

A on tam w cierpieniu dojrzewał. Uświadomimy sobie i powiemy, że nie ma chrześcijaństwa bez
przylgnięcia do krzyża, bez wierności krzyżowi. Że nasieniem chrześcijan jest krew męczenników.
I prymas Wyszyński doświadczył tego. Doświadczył także zdrady i samotności.

Podczas czwartej konferencji we wtorek wieczorem będziemy mówić o latach 1956 – 1966. Pry-
mas wrócił tryumfalnie do Warszawy. Postawił konkretne warunki władzom politycznym, które
początkowo zostały spełnione, i podjął wielki program duchowej odnowy narodu, który znalazł wy-
raz w obchodach wielkiej nowenny, która przygotowywała do uroczystości, do obchodów Tysiąclecia
Chrztu Polski. Prymas dobrze wiedział, że największym naszym wrogiem są nasze narodowe wady.
I owa nowenna miała naród odrodzić, i rzeczywiście pod wieloma względami go odrodziła. Tak, że
w tym obozie politycznym, w którym żeśmy się znaleźli, sytuacja duchowa i religijna Polaków była
inna, dużo lepsza, niż innych ludów i narodów. Zawdzięczamy to jemu, jego mądrości, jego wierze,
jego niezłomności. Był to również czas II Soboru Watykańskiego, w którym kardynał brał udział.
W tym okresie też na scenę polskich dziejów wchodzi ksiądz, biskup, i kardynał Karol Wojtyła.

W środę rano przedmiotem medytacji będą lata 1966 – 1978, czas posoborowy, czas przenoszenia
do Polski reform, różnych reform, także liturgicznych. Czas trudny, czas przemian społecznych
i politycznych, czas fermentów najrozmaitszych w których także pod rozmaitymi szyldami, czasami
wrogości wobec Kościoła, podejmowano najrozmaitsze działania. Prymas był w tym wszystkim
bardzo wyważony, bardzo ostrożny, bardzo mądry, a jego siłę stanowiła Jasna Góra, zaufanie Bogu,
i rozeznanie ludzkich sumień.

A apogeum tego stanowił 16 październik 1978 r. I na ostatniej konferencji w środę wieczorem
będziemy mówić o ostatnich latach życia wielkiego Prymasa Tysiąclecia. O latach, które poprzedziły
jego śmierć, i o znaczeniu i roli, jaką on ma dla nas.

Moi drodzy! Wiem dobrze, że jest rzeczą niemal niemożliwą, a w każdym razie trudną, aby
brać udział we wszystkich konferencjach. Zapewne będzie tak że ci, którzy zdecydują się na uczest-
nictwo we mszy św. i w tej wspólnej medytacji, będą mogli być obecni rano bądź wieczorem.
Chciałbym zaplanować tę refleksję tak aby ci, którzy będą wieczorem, wysłuchali także krótkie-
go streszczenia tego, co będzie rano. A ci, którzy przyjdą rano, wysłuchali krótkiego streszczenia
tego, co było poprzedniego dnia wieczorem. Bardzo bowiem chciałbym, żeby dla wiernych biorą-
cych udział w rekolekcjach, żeby ta nasza medytacja ułożyła się w pewien ciąg i przypomniała
nam piękne, wspaniałe, poruszające, trudne i przepełnione cierpieniem, ale zdominowane przede
wszystkim nadzieją i ufnością, życie wielkiego Prymasa Tysiąclecia. Jestem przekonany, że tej me-
dytacji towarzyszy jego obecność. Nie tylko obecność jego doczesnych szczątków, ale fakt że on, po
drugiej stronie życia, Sługa Boży, jest razem z nami i wspiera nas w tej medytacji, której osnowę
on stanowi. Zapraszam zatem bardzo serdecznie do tej wspólnej refleksji. Powtarzam — jest o tyle
wyjątkowa, że odbywa się przy jego grobie. Tak spłacamy mu dług, a zarazem tak przygotowujemy
się do obchodów Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Tak przygotowujemy się również do obchodów
5. rocznicy śmierci Jana Pawła II, która w tym roku przypada w Wielki Piątek. Bardzo chciałbym,
żeby przeżywanie tej 5. rocznicy śmierci Jana Pawła II szło w parze, i zostało poprzedzone refleksją,
medytacją nad życiem kardynała Wyszyńskiego. Bo życie tych dwóch ludzi, ich losy, i losy Polski,
zostały tak wypisane przez Boga, że one są w gruncie rzeczy nierozłączne.

I dlatego właśnie zapraszam do udziału z nadzieją, że znajdziecie dość czasu i sił, abyśmy
wspólnie przybliżyli sobie tę wielką postać. I abyśmy jednocześnie zadali sobie pytania, które nas
dotyczą. Bo poznając te kolejne etapy życia wielkiego Prymasa Tysiąclecia będziemy mogli je
odnosić także do naszego życia. A skoro chcemy ukazać tak wzniosłe horyzonty wiary, to ufamy,
że w tym duchowym wysiłku towarzyszy nam i prowadzi nas Chrystus. On, który usposabia nasze
serca do takiej medytacji, daje nam też siłę, abyśmy odczuli jej błogosławione owoce.
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2 Dzień drugi — poniedziałek 22 III

2.1 Ewangelia (J 8,12-20)

Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną,
nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do Niego faryzeusze: „Ty
sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do
nich Jezus: „Nawet jeżeli Ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo
wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy
wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli nawet będę sądził, to sąd
mój jest prawdziwy, ponieważ Ja nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał. Także w waszym
Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto Ja sam wydaję świadectwo
o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał. Na to Mu powiedzieli: „Gdzie jest
Twój Ojciec? Jezus odpowiedział: „Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie poznali,
poznalibyście i Ojca mego. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy uczył w świątyni. Mimo to
nikt Go nie pojmał, gdyż godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

2.2 Lata 1901 – 1924, godz. 1000

Moi drodzy! Przedmiotem naszej pierwszej medytacji jest zatem dzieciństwo i młodość wielkiego
Prymasa Tysiąclecia. Bardzo serdecznie chciałbym zachęcić do pewnego duchowego przedsięwzięcia.
Będziemy posuwali się niemal rok po roku w dziecięcym i młodzieńczym życiu Stefana Wyszyńskie-
go. I bardzo serdecznie zachęcam do tego, aby słuchając tych słów wspomnieć własne dzieciństwo,
przypomnieć sobie własnych rodziców, przypomnieć sobie swoje dziecinne lata i lata młode. W ten
sposób między naszym rozważaniem, rozważaniem o życiu wielkiego Polaka, wielkiego Prymasa
Tysiąclecia i naszym własnym życiem, będzie bardzo indywidualna, delikatna, ale jakże ważna
nić. Chciałbym bowiem ukazać kardynała Stefana Wyszyńskiego przede wszystkim jego własnymi
oczami, w jego własnych wspomnieniach. Starajmy się zatem żeby ten hołd, który mu oddajemy,
był zarazem hołdem, który oddajemy swoim rodzicom, swoim rodzinom, i swoim bliskim, który
oddajemy swojej ojczystej ziemi — miastom, osadom i wsiom, w których przyszliśmy na świat,
i w których dorastaliśmy, gdzie rozpoczynało się nasze życie. A więc po kolei.

Rodzice kardynała Stefana Wyszyńskiego mieli na imię Stanisław i Julianna. Matka pochodziła
z rodziny, która nosiła nazwisko Karp. Była to rodzina żyjąca na Podlasiu. Ojciec przyszłego pry-
masa Polski był organistą. Zanim Stefan przyszedł na świat, jego ojciec sporo się przemieszczał.
Jako organista pracował w Gałkówku pod Łodzią, a następnie w Prostyni na Podlasiu. Musimy pa-
miętać, że był to sam początek XX wieku, i że wtedy Polska znajdowała się pod zaborami. A ojciec
przemieszczał się na terenie zaboru rosyjskiego. Tak jak większość, jak niemal wszyscy wykształce-
ni ludzie, mówił dość dobrze po rosyjsku, bo tak trzeba było w rozmaitych sytuacjach. Ale mową
ojczystą i ojczystą kulturą była oczywiście mowa polska i tradycja katolicka. Stefan przyszedł na
świat z tego małżeństwa w Zuzeli, dokąd młode wówczas małżeństwo, Stanisław i Julianna, prze-
nieśli się z Prostyni i osiedli. Zuzela znajduje się niedaleko od Warszawy, w kierunku na Wyszków.
Trzeba później skręcić w prawo, w okolicach Małkini. Zachęcam do tego, aby zwłaszcza w porze
letniej wybrać się samochodem do Zuzeli. Zachowała się tam szkoła, do której Stefan uczęszczał
jako młody chłopiec. Jest też kościół, w którym czci się jego pamięć. Wieś jest położona nad rzeką,
nad Bugiem, bardzo pięknie usytuowana. Wspominał później prymas Polski, że z odległego dzieciń-
stwa pozostał mu widok flisaków i tratew, które płynęły rzeką. Przewoziły głównie drewno, ale nie
tylko. Utkwiły mu też w pamięci flisackie pieśni. Zapamiętał ten nadbużański krajobraz. Bardzo
chętnie i często do niego wracał pamięcią. Mówił, że tam właśnie został ukształtowany. Wspominał
też swój rodzinny dom. A w tym rodzinnym domu wystrój był taki. Mówił kiedyś:

W domu moim, nad łóżkiem, wisiały dwa obrazy: Matki Boskiej Częstochowskiej i Matki
Boskiej Ostrobramskiej. I chociaż w owym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze
cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego różańca, jaki był zwyczajem naszego
domu, to jednak po obudzeniu długo się przyglądałem tej Czarnej Pani, i tej Białej.
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Zastanawiało mnie tylko to, dlaczego jedna jest czarna, a druga biała. To są najbardziej
odległe wspomnienia z mojej przeszłości.

Wspomnienia wielkiego prymasa, które wiążą się z rodzinnym domem, z jego wystrojem, i dwo-
ma obrazami: Matki Bożej Częstochowskiej, tej Czarnej Madonny, i Matki Bożej Ostrobramskiej,
Matki Bożej Miłosierdzia, tej Madonny Białej. I u małego dziecka widzimy pierwsze pytania natury
teologicznej: która z tych dwóch jest w pewnym sensie moja? Zastanawiało mnie, dlaczego jedna
jest Biała, a druga jest Czarna.

Moi drodzy! Warto i trzeba dbać o katolicki wystrój swojego rodzinnego domu. Aczkolwiek
mieszkamy w dużym mieście, w którym są rozmaite mody, i namiastki mody, i rozmaite trendy
i tendencje, i najrozmaitsze meble, i brakuje miejsca — to rodzice, matki i ojcowie, a także dziad-
kowie i babcie, powinny dołożyć starania aby dzieci, i młode pokolenie, i w ogóle atmosfera rodzinna
była przesiąknięta także tradycją religijną i polską. Warto i trzeba się zastanowić, czy w moim do-
mu na widocznym miejscu jest krzyż. Warto i trzeba się zastanowić, czy w moim mieszkaniu na
widocznym miejscu jest święty obraz, także obraz Najświętszej Maryi Panny. Warto i trzeba za-
dbać o to, aby nauczyć szacunku dla świętych wizerunków, dla świętych obrazów. Zwłaszcza tam,
gdzie są dzieci, to bardzo ważne. Bo dziecku zostaje to bardzo mocno w pamięci. Jest to pierwsza
lekcja wiary, a także pierwsza lekcja religii, pierwsza lekcja teologii nawet, pojmowanej na sposób
dziecięcy. Warto i trzeba zastanowić się nad tym, jak wygląda moje mieszkanie, i czy ktoś, kto
przychodzi do mojego mieszkania, widzi od razu, do kogo przyszedł? Czy widzi od razu, z kim ma
do czynienia? Bo tam, gdzie są święte symbole to jest zarazem zobowiązanie do świętego życia.
Ci, którzy prowadzą życie dalekie od ideałów chrześcijańskich, zaczynają na ogół od wstydliwego
zepchnięcia bądź przysłonięcia świętych symboli. Krzyż i święte obrazy niczego nam nie ujmują.
Przeciwnie — dodają nam bogactwo chrześcijańskiej tradycji. Stefan wspominał również później
tak:

Mój ojciec z upodobaniem jeździł na Jasną Górę, a moja matka – do Ostrej Bramy.
Razem się potem schodzili w nadbużańskiej wiosce, gdzie urodziłem się, i opowiadali
wrażenia ze swoich pielgrzymek. Ja, mały brzdąc, podsłuchiwałem, co stamtąd przy-
wozili. A przywozili bardzo dużo, bo oboje odznaczali się głęboką czcią i miłością do
Matki Najświętszej. I jeżeli co na ten temat ich różniło – to wieczny dialog która Matka
Boża jest skuteczniejsza: czy ta, co w Ostrej świeci Bramie, czy ta, co Jasnej broni
Częstochowy.

Gdyby tylko takie spory były w chrześcijańskich rodzinach, to te rodziny są na drodze do
świętości. Siłą rodziców małego Stefana były pielgrzymki. Zuzela, położona nad Bugiem, leży mniej
więcej w połowie drogi między Wilnem i Ostrą Bramą, a Jasną Górą i Częstochową.

Moi drodzy! Mając dzieci małe, mając wnuki, mając dzieci w rodzinach dobrze jest pomyśleć, by
odbyć kiedyś z nimi pielgrzymkę do jednego z tych dwóch sanktuariów, a może i do obydwu. Dzisiaj
także dojazd do Wilna nie sprawia żadnych trudności, bo nawet nie ma granicy. Można pomodlić
się w Ostrej Bramie tak, jak modlili się nasi przodkowie. Do Częstochowy — jeszcze łatwiej. Dzieci
które dorastają, rodziny, które chcą być zintegrowane, powinny mieć takie punkty odniesienia,
powinny mieć takie miejsca symboliczne, które je integrują i łączą. Mamy także inne sanktuaria
maryjne w naszej ojczyźnie, powstałe czy rozkwitłe zwłaszcza w ostatnich latach, jak choćby Licheń.
Warto i trzeba budować tam swoją wiarę. Warto i trzeba budować tam wiarę swoich dzieci i swoich
wnuków. To, co najlepsze w życiu człowieka, rozpoczyna się zazwyczaj właśnie w dzieciństwie.

Z dzieciństwa zapamiętał jeszcze kardynał Wyszyński taki epizod:

Nocą mój ojciec zabierał mnie nieraz w odległe lasy. Jechało z nim zawsze kilku miejsco-
wych zaufanych gospodarzy. Stawiali krzyże na grobach i różnych kopcach. Wracaliśmy
w zupełnym milczeniu. Nigdy nie wolno było o tym mówić ani słowa. Te różne kopce
to mogiły powstańców. Mogiły powstańców, którzy wcześniej nie doczekali się krzyża.
A te miejsca, to zazwyczaj rozdroża dróg, czy miejsca w pobliżu wsi i osad, gdzie nocą
umieszczano krzyże.
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Ten krzyż był znakiem tożsamości katolickiej i polskiej. Ojcowie zabierali swoich synów, nawet
tak małych, aby ten krzyż na zawsze w nich pozostał. Moi drodzy! W naszych czasach, w naszym
pokoleniu, właśnie teraz, krzyż pozostaje znakiem sprzeciwu. Nie możemy na to pozwolić, by wy-
eliminować, usunąć krzyż najpierw z naszego serca, a potem z naszego krajobrazu. Trzeba nam
uczynić wszystko wobec wszelkich nacisków, także tych najbardziej wyrafinowanych, pochodzących
od tzw. opiniotwórczych gremiów i źródeł, od Strasburga po wszystkie inne miasta, i powiedzieć
stanowczo tak, jak przyszło powiedzieć później Prymasowi Tysiąclecia: Non possumus — Tego nie
możemy! Jeżeli usunie się z polskiego krajobrazu krzyże i kapliczki, to nie będzie to już ta sama Pol-
ska, która od ponad tysiąca lat kształtuje swoją narodową tożsamość. Jeżeli pozwolimy na to, żeby
te krzyże i kapliczki zostały usunięte, przeniesione czy przysłonięte, to sprzeniewierzamy się tym,
którzy przez całe pokolenia, jak słyszymy — nocami, troszczyli się o to, aby znaki chrześcijańskiej
tożsamości były widoczne i czczone.

Trzeba nam też się zastanowić, czy i w naszym stołecznym mieście są miejsca, które potrzebują
opieki i troski. Może zaniedbana figurka czy kapliczka, może krzyż. Może jakieś miejsce symboliczne,
które stało się znakiem pobożności i religijności. Nie możemy pozwolić, żeby znikło, albo żeby
pamięć o nim przestała być ważna. Warto i trzeba nie tylko się zainteresować, ale pójść w ślady
tych, którzy troszczyli się, by ten znak chrześcijańskiej tożsamości towarzyszył naszemu życiu.
„Co mi pozostało” — zastanawiał się później kardynał Wyszyński

w pamięci z tego dziecinnego okresu? Pozostał mi obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
Przed tym obrazem modlił się ojciec mój i matka.

Dzieci powinny widzieć modlących się rodziców. Modlitwa ma wielką siłę, skłania do zastano-
wienia. Nawet jeżeli doraźnie budzi sprzeciw, to widok modlącego się człowieka pozostaje nawet
w tym, kto jest wrogiem modlitwy. Nigdy nie wiemy co będzie działo się w jego sercu i sumieniu.
Nigdy nie wiemy, czy nie stanie się tak, że w jakiejś, odległej choćby przyszłości, i on zastanowi się
nad widokiem człowieka, zwłaszcza bliskiego, którego kolana były zgięte do modlitwy.

Mając siedem lat Stefan poszedł do szkoły. Szkoła była w Zuzeli. Był rok 1908. Uczył się dość
dobrze. Miał już wtedy trzy siostry. Czwarta miała wkrótce się narodzić, a następna, piąta, zmarła
przy narodzeniu, a wraz z nią i matka. Mówił, że zna kobiety dostatecznie dobrze dlatego, że był
razem z kobietami wychowany, wychowany razem z siostrami. Za swojego dzieciństwa pamięta
taki wyczyn urwisa, który na zawsze pozostał mu w pamięci. Mianowicie jego siostry miały lalki.
I przyszło mu do głowy żeby zajrzeć, co te lalki mają w środku. A kiedy rozpruł lalki, i kiedy
zobaczył, że je zniszczył, to wrzucił je do pieca. Siostry bardzo rozpaczały z powodu tych lalek.
Szukano winowajcy. Kiedy ojciec ustalił winowajcę i zamierzał go surowo, przykładnie ukarać, to
siostry w płacz i krzyk. Zrobiły parawan ze spódniczek, zastawiły go sobą, i nie pozwoliły ruszyć.
Od tej pory między nim, a siostrami, była silniejsza niż kiedykolwiek więź. Kochali się bardzo,
i według tych wspomnień był to chyba najbardziej dramatyczny epizod z jego dzieciństwa, który
zakończył się właśnie zbudowaniem takiej siostrzanej przyjaźni.

W 1910 r., gdy Stefan miał 9 lat, ojciec przeniósł się do Andrzejewa. To jest parafia w sąsiedztwie
Ostrowii Mazowieckiej, na granicy Mazowsza i Podlasia. Tam nadal był organistą. Stefan przyjął
pierwszą komunię świętą w kościele w Andrzejewie. Kilka miesięcy później zmarła jego matka.
Matka miała 33 lata i zmarła wydając na świat kolejną córkę. Stefan pozostał półsierotą. Jest
w tym podobieństwo do losu Karola Wojtyły, którego również bardzo wcześnie matka osierociła.
W następnym roku ojciec Stefana ponownie się ożenił z Eugenią Godlewską, która była przyjaciółką
jego matki. Uczynił tak przede wszystkim ze względu na dzieci – kilkoro dzieci wymagało opieki.
I nowa matka, macocha, w tych warunkach okazywała dzieciom wiele serca. Ale zwłaszcza dla
chłopca, zwłaszcza dla syna, matka i nowa mama to już nie jest dokładnie to samo.

Dzisiaj mamy bardzo często do czynienia z sytuacjami, gdy dzieci są zmuszane do swoistej
zmiany swoich rodziców. Największą plagą jest nie tyle śmierć młodych kobiet czy mężczyzn, oj-
ców i matek, ale rozwody. Trzeba nam pamiętać, że podczas rozwodów to dzieci cierpią najbardziej.
Jeżeli mamy w swoich rodzinach takie sytuacje, trzeba okazywać dzieciom wiele serca, wiele dobra,
wiele miłości. Trzeba im zastąpić ojca, czy zastąpić matkę, okazać ciepło którego nie mają stąd,
skąd go mieć powinny. Dla Stefana śmierć matki była bardzo wielkim ciosem. W 1912 r. ojciec
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postanowił, że Stefan będzie kontynuował swoją naukę. Kontynuował ją w Warszawie, został po-
słany do Gimnazjum im. Wojciech Górskiego. Przebywał w Warszawie w latach 1912 – 1915. O tym
okresie swojego życia wspominając to, co wydarzyło się w Warszawie, mówił tak:

Moją szkołą zawsze jednak pozostanie we wspomnieniach szkoła Wojciech Górskiego
w Warszawie. Jest to znamienna instytucja dla młodego ucznia, który może żyć w nie-
zgodzie z nią jako uczeń, ale jako dorosły człowiek pamięta tylko same miłe rzeczy
i sprawy. Podobnie myśli się o matce rodzonej, której najbardziej samodzielny umysł
nie umie przypisać żadnych braków.

Wyjeżdżając do Warszawy był wyposażony przez rodzinę w miłość do własnej ojczyzny, do
tradycji ojczystej i do historii. Zanim wyruszył do Warszawy otrzymał od ojca staranną lekcję
patriotyzmu. Wspominał to tak:

Mając lat dziesięć po raz pierwszy dostałem do ręki w domu mojego ojca książkę ukazu-
jącą historię Polski pod tytułem: Dwadzieścia cztery obrazki. Oczywiście była to książka
zabroniona, nie wolno jej było przechowywać w domu. Ale mój ojciec był człowiekiem
tak oddanym sprawom Narodu, że narażając się na prześladowanie nie lękał się uczyć
swoich dzieci historii Polski, choćby potajemnie. W tej właśnie książce znalazłem elewa-
cję bazyliki Świętego Wojciecha w Gnieźnie. Już wtedy się w niej rozkochałem, chociaż
nie wiedziałem, co będzie dalej. Ale ziarno gorczyczne, gdy wpadnie w duszę człowie-
ka, trzyma się wiernie i towarzyszy mu przez całe życie. Wcześnie poznałem dzieje św.
Wojciecha, Bolesława Chrobrego, Dąbrówki, św. Bogumiła — dzieje naszego narodu
ciągnące się przez tysiąc lat.

Moi drodzy! W tamtych czasach podstawowy nurt wychowania, edukacji, stanowiła rodzina.
Obok rodziny – szkoła. Środki masowego przekazu, jakie wtedy były, to tylko gazety – miały
znaczenie peryferyjne. W naszych czasach role się odwróciły. Główny nurt edukacji i wychowania
stanowią środki masowego przekazu, w nich przede wszystkim internet i telewizja. Drugi nurt sta-
nowi szkoła, a dopiero trzeci nurt — rodzina. Dopóki tak będzie, i jeżeli tak będzie, wychowanie
zawsze będzie kulało. Bo oznacza to, że wychowanie swoich dzieci i młodzieży powierzamy innym.
Tymczasem nie jest tak, że wokół siebie i wśród nas mamy samych tylko przyjaciół. Nie jest tak,
że wszyscy myślą w kategoriach polskich i patriotycznych. Obowiązkiem chrześcijańskich rodziców,
obowiązkiem chrześcijańskich dziadków i babci, jest troska również o patriotyczne wychowanie dzie-
ci. Zwłaszcza tu, mieszkając w Warszawie, mamy sposobność do tego. Warto i trzeba zabierać dzieci
ze sobą, pokazywać im pamiątki ojczyste, kościoły, pomniki. Mówić o tym, co przeszła Warszawa,
czego doświadczyła, jak bardzo tragicznego losu. Zatrzymywać się z nimi przy tablicach upamięt-
niających rozstrzelanie Polaków. Zadbać o czystość tych miejsc, postawić tam świeczkę, położyć
kwiaty. Uzmysłowić dziecku, uwrażliwić je na to, co wydarzyło się na tej umęczonej ziemi. To
jest prawdziwy patriotyzm, i to jest prawdziwa chrystusowa wiara, która uczy szacunku dla naszej
przeszłości.

Gdy Stefan przebywał w Warszawie, miał tutaj miejsce taki oto epizod. Chodzili się bawić do
Parku Saskiego. Kiedy przyjdzie maj warto pójść tam na przechadzkę i przypomnieć sobie ten
epizod. W Parku Saskim był usypany kopiec, i na tym kopcu bawili się chłopcy, a dziewczynki –
niżej. I oto pewnego dnia Stefan przyszedł z grupą gimnazjalistów, mieli wtedy po 13, 14 lat. A na
kopcu były dzieci rosyjskie, bo Warszawa, ta część Polski pozostawała pod zaborem rosyjskim.
I wtedy w chłopców polskich wstąpił duch walki. I zaczęli odbijać ów kopiec z rąk dzieci rosyjskich.
I udało im się to, i odbili ten kopiec. A w tym poczuciu zwycięstwa, na tym szańcu w Parku Saskim,
Stefan dał kawałek swojej koszuli i swój czerwony krawat, i tak zrobiono polską flagę. Po czym
trzeba było szybko uciekać. Oto co daje dobre wychowanie w domu. Nawet wtedy, kiedy człowiek
jest z dala od domu, pozostaje sobą. I przychodzą mu do głowy pomysły w których przewija się,
staje się widoczne coś, czego wyobrazić sobie w normalny, w zwyczajny sposób, nie można. Oto
skutek tej lekcji patriotyzmu, którą otrzymywał dużo wcześniej.

W 1915 r. powrócił do swojego domu. Trwała I wojna światowa. Ponieważ front się przesunął, nie
można było wracać do Warszawy. I ojciec wysłał swojego syna do Łomży. W Łomży przebywał przez
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dwa lata w gimnazjum handlowym, były to lata 1915 - 1917. Miał wtedy 15 - 16 lat. Zaangażował
się dalej w pracę patriotyczną, w harcerstwo. Wspominał, że często udawali się do pobliskiego
Drozdowa — to osada w pobliżu Łomży. I tam podejmowali rozmaite harcerskie przedsięwzięcia
patriotyczne. Uczył się miłości do Polski wtedy, kiedy Polski jeszcze nie było. A gdy skończył
gimnazjum, udał się do liceum Piusa X we Włocławku.

Wtedy też powiedział ojcu, że pragnie być księdzem. Ojciec był nie tyle temu niechętny, co się
obawiał. Na co dzień pracował z księżmi. Widział życie parafialne, widział życie księdza. Widział,
jak wygląda, widział wszystkie jego blaski, widział zapewne większość jego cieni. Dlatego polecił,
by Stefan bardzo się nad tym zastanowił. Ale Stefan powiedział, że od dziecka przychodziła mu
jedna tylko myśl — aby być księdzem. I mówił, że kiedy był mały to miał taki sen, że go ożeniono.
I wtedy przez sen płakał — bo skoro ożenił się, to nie będzie mógł być księdzem. Więc kiedy się
obudził, to był bardzo szczęśliwy. Te wszystkie dziecinne wspomnienia układają się w pewien ciąg,
w którym obecny jest Pan Bóg na sposób, którego nie można przewidzieć.

Wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku, był rok 1919. Uczył się dobrze i pilnie.
Seminarium ówczesne trwało cztery lata. Przygotowywał się do kapłaństwa razem ze swoimi kole-
gami. Wyznaczono święcenia kapłańskie na 29 czerwca 1924 r. Przygotował wtedy Stefan, tak jak
i pozostali jego koledzy, obrazki prymicyjne. Mam tutaj ze sobą, jak relikwie, dwa obrazki prymi-
cyjne z prymicji, które miały się odbyć w kościele we Wrociszewie w lipcu 1924 r., gdzie w tym
czasie pracował ojciec Stefana, nadal jako organista. To niezwykła pamiątka, te obrazki prymi-
cyjne. Chciałbym je przeznaczyć dla muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Niezwykła pamiątka dlatego, ponieważ tych prymicji nie było. Jest tutaj data:

Pamiątka mszy świętej prymicyjnej, którą odprawił ks. Stefan Wyszyński w kościele
parafialnym we Wrociszewie dn. 6 lipca 1924 r.

ale on wtedy nie był kapłanem, nie odprawił tych prymicji. Dlaczego? Bo na kilka tygodni
przed święceniami zapadł na ciężką chorobę, na gruźlicę. Wszyscy jego koledzy zostali wyświęceni
29 czerwca. A jemu święcenia odłożono. Dopiero kiedy stan jego zdrowia się polepszył, zaczęto
rozważać sprawę święceń. Postanowiono udzielić mu tych święceń, samemu jednemu, 3 sierpnia,
a więc w jego urodziny, w 1924 r. Odbyły się te święcenia kapłańskie w zupełnej samotności.
Dlatego później przekreślał „we Wrociszewie” — pisał „na Jasnej Górze”, i przekreślał „ 6 lipca”
— zmieniał na „5 sierpnia”. Tamtych obrazków prymicyjnych zachowało się więcej, tych, wg. mojej
wiedzy, nie ma. Swoje święcenia kapłańskie wspominał tak:

Święcenia otrzymałem z rąk biskupa Owczarka, gruźlika, w kaplicy Matki Bożej Czę-
stochowskiej w bazylice katedralnej włocławskiej. Byłem święcony sam. Moi koledzy 29
czerwca poszli na święcenia, a ja — do szpitala. Tam ledwo uszedłem śmierci. W czasie
moich święceń modliłem się, abym mógł być kapłanem przynajmniej jeden rok. Gdy
przyszedłem do katedry po święcenia, stary zakrystianin powiedział do mnie: „Proszę
księdza, z takim zdrowiem to chyba raczej trzeba iść na cmentarz, a nie po święcenia!”
Tak wszystko się układało, że tylko miłosierne oczy Matki Najświętszej patrzyły na ten
dziwny obrzęd który miał miejsce, gdy wygodniej było mi leżeć i bałem się chwili, gdy
już będę musiał wstać. Bo nie wiedziałem, czy utrzymam się na nogach.

Oto droga do kapłaństwa wielkiego Prymasa Tysiąclecia. Sam jeden w kaplicy, ze słowami, któ-
re zapamiętał na całe życie: „Proszę księdza, z takim zdrowiem to chyba na cmentarz, a nie po
święcenia!” Ale to Pan Bóg pisze ludzkie biografie i ludzkie życie, nie ludzie. Dwa dni później ks.
Stefan Wyszyński udał się na Jasną Górę. Nie mógł sprawować prymicji tam, gdzie były zaplano-
wane, sprawował je u stóp Najświętszej Maryi Panny. Od tej pory jego pobożność stała się jeszcze
bardziej maryjna. A ten czas przed święceniami wspominał tak:

Z największą radością wracam do miejsca swego urodzenia, jak również do miejsca uro-
dzenia moich ojców i dziadków. Wyobrażam sobie, jak było wtedy, gdy oni żyli, jakie
były warunki ich bytowania, jaka była dola, jak wtedy smakował chleb, czy nie brakło
go, i czy był należycie uszanowany. Odwiedzałem swojego stryja w jego gospodarstwie.
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Pamiętam, na stole leżał czarny chleb, i zachętę: „Jedz! Czym chata bogata, tym ra-
da!”. Ostatni raz byłem tam w 1923 r., na kilka miesięcy przed moimi święceniami
kapłańskimi. Żyła jeszcze moja babunia, staruszka. Poprosiłem ją o błogosławieństwo
na drogę kapłańską. Ta prosta kobieta żegnając mnie powiedziała: „Pamiętaj! Jeżeli
będziesz złym księdzem, to mi się na oczy nie pokazuj!” Wojna nie pozwoliła być mi na
jej pogrzebie. Ale to, co powiedziała w przedziwnej mądrości człowieka prostego, lecz
wierzącego, zapadło mi w duszę. Do dzisiaj dobrze to pamiętam, i nigdy nie zapomnę.
Te proste, lecz zdecydowane słowa kobiety chrześcijańskiej miały wielkie znaczenie dla
całego mojego osobistego życia.

Kościół zawsze potrzebuje kapłanów, ale zawsze potrzebuje dobrych i świętych kapłanów. Dla-
tego trzeba się o to starać, trzeba w tym pomagać, trzeba o to się modlić. Dobrzy kapłani nie biorą
się znikąd, nie są darem niebios. Są owocem modlitwy, ofiary, pobożności i dobroci wiernych.

Tak oto ks. Stefan Wyszyński otrzymał święcenia kapłańskie. I owe święcenia kapłańskie dopeł-
nił mszą św. prymicyjną na Jasnej Górze. Tak skończyła się jego wczesna młodość, a zaczęła się
młodość nowa. Ale ten etap jego biografii będziemy rozważać po południu. Ile pięknej nauki dla nas
wynika z tego dzieciństwa, z jego obrazu, i młodości. Ile można — i trzeba — się nauczyć. Zwłasz-
cza my dorośli, jakże nowymi oczami trzeba spojrzeć na swoją rodzinę, na swój dom rodzinny,
na wystrój swojego domu, na pamiątki ojczyste i chrześcijańskie, które są wokół nas, na historię.
Jakże nowymi oczami trzeba patrzeć na dzieci i młodzież, które potrzebują dobrego przykładu,
które potrzebują męstwa, dobroci, oddania, chrześcijańskiej dojrzałości.

2.3 Lata 1924 – 1946, godz. 1900

Moi drodzy! Podzieliliśmy tegoroczne rekolekcje na sześć konferencji. A każda z tych konferencji
poświęcona jest jednemu etapowi życia Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, abyśmy
mogli się jego życiem, jego nauczaniem budować i karmić. Rano rozważaliśmy jego dzieciństwo,
jego młodość do czasu otrzymania święceń kapłańskich. Mówiliśmy o Zuzeli, w której przyszedł na
świat jako syn organisty. Potem o Andrzejewie, dokąd przeniósł się ojciec, kiedy on miał lat zale-
dwie osiem. I rok później, gdy miał dziewięć lat, niedługo po przyjęciu pierwszej komunii świętej,
umarła mu matka. Pozostał z ojcem i z siostrami. Ojciec wkrótce, w następnym roku, ożenił się
z przyjaciółką mamy Stefana, i odtąd ona była za matkę. Mówiliśmy o tym, w jakiej patriotycznej,
chrześcijańskiej atmosferze wychowywał się mały Stefan. Od małego towarzyszy mu obraz Matki
Bożej Częstochowskiej, Matki Bożej Ostrobramskiej. A jedna z jego pierwszych wątpliwości religij-
nych dotyczyła tego, dlaczego na jednym wizerunku Maryja jest biała — ta Ostrobramska, a na
drugim Madonna jest czarna, ta Częstochowska. Matka pielgrzymowała do Ostrej Bramy, ojciec do
Częstochowy. I po pielgrzymkach opowiadali sobie, po powrocie do domu, co przeżyli.

Mówiliśmy o głębokim wychowaniu patriotycznym i historycznym, które otrzymał od ojca po-
znając historię Polski. Gdy skończył szkołę podstawową, rozpoczął naukę w gimnazjum w Warsza-
wie, Gimnazjum Górskiego. Tutaj jego patriotyzm nadal bardzo wyraźnie się kształtował. Powrócił
do domu rodzinnego, ale trwała już I wojna światowa. Front się przesunął, i powrót do Warszawy
był niemożliwy. Udał się zatem do Łomży, i tam kończył naukę w gimnazjum. A w pobliskim Droz-
dowie, będąc harcerzem, nadal uczył się patriotyzmu. Potem wstąpił do seminarium duchownego.
We Włocławku odbył studia, które przygotowywały do kapłaństwa. Przygotował obrazki prymi-
cyjne, i dzień prymicji został wyznaczony na 29 czerwca 1924 r. Do dzisiaj zachowały się obrazki
prymicyjne z tą właśnie datą. Ale tego dnia diakon Stefan Wyszyński święceń kapłańskich nie
otrzymał. Otrzymali je wszyscy jego koledzy, a on był zmożony bardzo ciężką chorobą. Po latach
tak wspominał o tym wydarzeniu:

Święcenia otrzymałem z rąk biskupa Owczarka, gruźlika, w kaplicy Matki Bożej Czę-
stochowskiej w bazylice katedralnej włocławskiej. Byłem święcony sam. Moi koledzy 29
czerwca poszli na święcenia, a ja — do szpitala. Tam ledwo uszedłem śmierci. W czasie
moich święceń modliłem się, abym mógł być kapłanem przynajmniej jeden rok. Gdy
przyszedłem do katedry po święcenia, stary zakrystianin powiedział do mnie: „Proszę
księdza, z takim zdrowiem to chyba raczej trzeba iść na cmentarz, a nie po święcenia!”
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Tak wszystko się układało, że tylko miłosierne oczy Matki Najświętszej patrzyły na ten
dziwny obrzęd który miał miejsce, gdy wygodniej było mi leżeć i bałem się chwili, gdy
już będę musiał wstać. Bo nie wiedziałem, czy utrzymam się na nogach.

Tak opisuje przyszły niezłomny Prymas Tysiąclecia święcenia kapłańskie, które przyjął 3 sierp-
nia 1924 r., a więc dokładnie w dzień swoich urodzin. Miał wtedy 23 lata — potrzebował tzw.
dyspensy czyli pozwolenia biskupa, bo normalny wiek przewidziany do święceń kapłańskich wynosi
24 lata. Jeszcze przez dwa miesiące przebywał w szpitalu. Ale nazajutrz po święceniach udał się
na Jasną Górę i tam, dwa dni później, sprawował prymicyjną mszę świętą. Pozostał mu zawsze
w pamięci obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, z którą od tej pory był już związany przez całe życie.

Gdy doszedł do zdrowia mianowano go wikariuszem parafii katedralnej we Włocławku. Dał się
poznać już w seminarium, a następnie jako młody neoprezbiter, nie tylko ze słabego zdrowia, ale
także z wielkiej wrażliwości społecznej. Pochodził ze wsi. Wiedział, co to znaczy chleb. Opisywał
w swoich wspomnieniach jak to patrzył na ludzi, którzy stali nad dzieżą, i mówił o tym tak:

Patrzyłem nieraz w swoim rodzinnym domu, dawne to czasy, jak wyrabia się chleb
w dzieży. Do dzieży spływał pot z czoła. Człowiek się uczciwie napracował, zanim wy-
robił chleb.

Od początku był nauczony szacunku dla pracy, dla chleba, i dla prostego człowieka. Zauwa-
żono to już po jego święceniach, i został skierowany na studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
W tym okresie Polska ledwie wybiła się na niepodległość. Wszystko po 123 latach niewoli, zabo-
rów, powstawało z gruzów. Było kilka w Polsce wydziałów teologicznych, które się wtedy liczyły: na
Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, na Uniwersytecie Warszawskim, i wreszcie na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Został skierowany na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim , ale nie na teolo-
gię — co było wtedy swoistym wyjątkiem — lecz na naukę, która miała otrzymać wkrótce nazwę
katolickiej nauki społecznej. Studiował ekonomię, studiował socjologię, nauki społeczne, studiował
prawo, przez cztery lata. Wszystko to odbywało się w II połowie lat 20., kiedy Europa i świat
przeżywały coraz bardziej pogłębiający się kryzys ekonomiczny, kiedy na terenie Rosji swój krwa-
wy plon zbierała rewolucja bolszewicka, kiedy w Niemczech po I wojnie światowej wzmagały się
tendencje rewizjonistyczne. W Polsce dobrze rozumiano że, aby przetrwać, trzeba było zrozumieć
te procesy, które zachodziły, i trzeba było się do nich przygotować.

Stefan Wyszyński pisał swój doktorat. Miał go gotowy w czerwcu 1929 r., miał wtedy 28 lat.
Tytuł jego pracy doktorskiej brzmiał: Prawo rodziny, Kościoła, i państwa do szkoły. Jakże bar-
dzo aktualny po dzień dzisiejszy — trzy komórki życia społecznego: rodzina, Kościół, i państwo.
I jak mają się do szkoły, do nauczania, do edukacji, do kształtowania sumień dzieci i młodzieży?
Z tym doktoratem przeżył osobliwość wielką. Oto podczas obrony doktoratu rozgorzała dyskusja
wśród profesorów, którzy w tej obronie brali udział. Doktorant Stefan Wyszyński przedstawiał
swój punkt widzenia na stosunek władzy świeckiej do władzy religijnej, na miejsce biskupa, i na
relację biskupa z prawem świeckim. Okazało się, że punkt widzenia doktoranta różnił się od punktu
widzenia jego wykładowców. Kiedy powstawała coraz większa różnica zdań, wówczas doktorant
Stefan Wyszyński wyjął dokument, który otrzymał z Biura Episkopatu, którego nauczyciele jego,
profesorowie, nie znali. I to, co miało działać na jego korzyść, zadziałało przeciwko niemu. Powstała
jeszcze większa różnica zdań, jeszcze większe rozdwojenie. Do tego stopnia, że zastanawiano się,
czy w ogóle dać mu doktorat. W końcu po długiej i dość gorącej dyskusji zapanował pogląd, że
jeżeli chodzi o obronę, to doktorant jest bardzo odważny. Ale nie można mu odmówić doktoratu
zważywszy na całość jego pracy, i na jego postawę na studiach. W sumie dano mu cum laude czyli
słabą czwórkę, chociaż były do dyspozycji lepsze stopnie. Jeszcze tego samego dnia po Lublinie
rozniosła się wieść, że dr Stefan Wyszyński został skrzywdzony. Wieści te dotarły do Wydziału
i do jego wykładowców. Nazajutrz został wezwany przez przełożonego i dość surowo upomniany,
że nie powinien kwestionować przebiegu i oceny, werdyktu, który jego profesorowie wydali. Wtedy
napisał list. List, w którym wyraził swój własny punkt widzenia, w którym postanowił się bronić.
W którym powiedział, że nie chciał nic złego jak tylko to, by podzielić się wiedzą, jaką posiadał.
List ten przedstawił swojemu przewodnikowi duchowemu, którym był ks. Władysław Korniłowicz,
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z którym właśnie na studiach na KUL-u bardzo się zaprzyjaźnił. Ks. Korniłowicz powiedział mu:
„Stać cię na napisanie drugiego listu, a ten wyrzuć! Napisz drugi — taki, jaki powinieneś napisać.”
I ks. dr Stefan Wyszyński napisał drugi list. W tym liście podziękował za to, czego nauczył się na
Wydziale od swoich nauczycieli, profesorów i wychowawców, a najbardziej za to, czego nauczył się
podczas obrony doktoratu. I ten list przekazał. Tego dnia ks. Korniłowicz dał mu książkę z takim
wpisem: Stefkowi, w dniu podwójnie zdanego doktoratu. Tę książkę przyszły prymas przechowywał
w swojej bibliotece bodaj do końca życia.

Życie ludzi bywa przedziwne. Czasami tylko, kiedy patrzymy na to, co zewnętrzne, wydaje nam
się, że jest łatwe. Ale Bóg przedziwnie prowadzi tych, których wybiera. Także, jak widać, i jego
życie obfitowało w trudności. Ale wyszedł z nich zwycięsko, także dlatego, że w okresie studiów
bardzo związał się z młodzieżą, zwłaszcza ze Stowarzyszeniem Katolickiej Młodzieży Akademickiej
„Odrodzenie”. Był bardzo wrażliwy na problemy młodzieży, a także na biedę, na ubóstwo.

Gdy z doktoratem wrócił do Włocławka, biskup pozwolił mu na odbycie naukowej podróży.
Rozpoczął tę podróż późnym rokiem 1929-tym, i przez wiele miesięcy roku 1930. Udał się do
Austrii, a potem do Rzymu. Następnie do Francji, do Belgii, do Holandii, i przez Niemcy powrócił
do Polski. W każdym miejscu się uczył. W Rzymie uczył się wielkiego miasta i Wiecznego Miasta.
Uczył się przywiązania do Stolicy św. Piotra. W Paryżu i Francji widział wielkie ruchy społeczne,
które wtedy powstawały, i które wtedy również miały swoje oddziaływanie i wpływy w Kościele.
Wspominał z wielkim rozrzewnieniem swój pobyt w Belgii, gdzie spotkał górników polskich, którzy
pracowali tam w kopalniach. Pewnej niedzieli odprawił dla nich mszę świętą. I ci utrudzeni ludzie,
był to rok 1930, przyszli do niego z płaczem mówiąc, że po raz pierwszy brali udział w polskiej
mszy świętej. A jaka ona była polska, skoro była sprawowana po łacinie? A jednak była polska,
bo po raz pierwszy dla nich sprawował ją kapłan z Polski. Zrozumiał ks. dr Wyszyński potrzebę
obecności kapłanów przy człowieku pracującym. Ta potrzeba towarzyszyła mu do samego końca
jego życia.

Kiedy wrócił do Polski był już na tyle wykształcony, i na tyle przygotowany, że mógł objąć pracę
wikariusza w parafii w Przedczu Kujawskim. Była to osobliwa parafia, bo można tam było dojechać
tylko końmi, i to nie przez cały rok. Kiedy były roztopy wiosenne, trzeba było iść piechotą. On, który
miał za sobą i studia, i doktorat, i objazd zagraniczny, rozpoczął znów od pracy duszpasterskiej,
i to na jednej z najmniejszych wioseczek. Przypomina nam to podobne losy Karola Wojtyły po jego
powrocie z Rzymu, i jego parafię nieopodal Krakowa, jego pracę w parafii w Niegowici. Przedziwnie,
raz jeszcze, Bóg prowadzi tych, dla których ma, i co do których ma swoje plany. Jedni robią
w Kościele karierę szybką i łatwą. Jest to kariera, za którą stoją ludzie. Inni robią w Kościele
karierę trudną i powolną. I za tą ich życiową drogą stoi Pan Bóg. Zdarza się, że Bóg wygrywa
z ludźmi. I wtedy ci, których On prowadzi, mają do spełnienia zupełnie wyjątkową rolę, i mają
przeogromny wpływ na losy innych.

Po kilku miesiącach pracy wikariuszowskiej w tej wiosce, wspominanej zresztą z rozrzewnieniem
przez późniejszego prymasa, został skierowany do Włocławka z poleceniem wykładania w tamtej-
szym seminarium duchownym. W 1933 r. powierzono mu posadę redaktora naczelnego czasopisma
przeznaczonego dla kapłanów, które ukazuje się do dzisiaj. Jego tytuł jest „Ateneum Kapłańskie”.

W tym okresie ks. dr Stefan Wyszyński związał się w szczególniejszy sposób z ludźmi potrzebu-
jącymi wsparcia. Już wcześniej jako wikariusz, tuż po święceniach, był katechetą w szkole zawodowej
przy włocławskiej Celulozie. Widział chłopców przygotowujących się do trudnej robotniczej pracy.
Teraz, kiedy wrócił z zagranicy, dobrze wiedział jaki jest los robotników. Związał się także z ziemia-
nami, którym przypominał konieczność dobroci dla chłopów i dla tych, którzy pracowali w wielkich
gospodarstwach. Założył Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy. Współtworzył również i działał
w Chrześcijańskich Związkach Zawodowych. Dopominał się głośno o prawa ludzi biednych. Z tego
tytułu nie zawsze był dobrze widziany w rozmaitych kręgach. Chrześcijańskie Związki Zawodowe,
w których działał, zbliżyły się nawet ze związkami zawodowymi o proweniencji świeckiej. Zarzucano
mu, że to zbliżenie jest zbyt wielkie.

Jednocześnie atmosfera wokół Polski gęstniała. Na Wschodzi pojawiła się, i już okrzepła na dzie-
sięciu milionach trupów zamordowanych w Rosji, rewolucja bolszewicka i ideologia komunistyczna.
Komunizm miał to do siebie, że był międzynarodowy. Znamy pieśń, że „związek nasz bratni ogarnie
ludzki ród”. Na przeszkodzie stanęła Polska w lecie 1920 r. Przeszkodziła w marszu do Niemiec
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i zjednoczeniu się z tamtejszymi Republikami Rad — nie doszło do tego. Dlatego komunizm stał
się w latach 20. i 30. wyraźnie antypolski. Tuchaczewski, który był później marszałkiem Związku
Radzieckiego, wołał: „Po trupie Polski do rewolucji międzynarodowej!” Ks. dr Wyszyński dobrze
wiedział, co szykuje się na Wschodzie. Dobrze wiedział, jak bardzo śmiercionośna jest ta ideologia
komunistyczna. Pisał o tym i mówił.

Ale na Zachodzie była ideologia nie mniej śmiercionośna. Już nie międzynarodowa, ale naro-
dowa — „Nazionalsocialismus”, „narodowy socjalizm”. Nawet tej nazwy po wojnie nie chciano
wymawiać, bo jakże to socjalizm może być narodowy? Żeby ją zamazać mówiono „hitleryzm”,
a w najlepszym razie „nazizm”. Na sztandarze narodowego socjalizmu był „Volk” — „naród”,
i „Deutschland, Deutschland über alles”. Wszyscy inni, to podludzie. Ta ideologia wyrastała z du-
cha sięgającego XVIII w, karmiona wiekiem XIX i rozczarowaniem I wojny światowej, a potem
dojściem Hitlera do władzy. Była tak samo antypolska, jak komunizm. Otto Schirach, który był
ministrem III Rzeszy, powiedział kiedyś, że trzeba uwolnić Niemcy od Polaków, Rosjan, Żydów
i Cyganów. I przedstawiano wszystko na podobieństwo piramidy. Na samej górze Niemcy, a niżej
inne ludy i narody. Jeszcze niżej: Słowianie, a najniżej: Żydzi i Cyganie. Plan ludobójstwa został
sporządzony dużo wcześniej.

Ks. Wyszyński doskonale się w tym wszystkim orientował. Dobrze wiedział, jak śmiertelne
niebezpieczeństwo wisi nad naszą Ojczyzną. Dlatego wzywał do odrodzenia moralnego wewnątrz
Polski. Do usunięcia niesprawiedliwości, które dzieliły robotników i pracodawców, które dzieliły
panów i zwyczajnych chłopów. Wołał o sprawiedliwość, żeby można było zjednoczyć się wtedy,
kiedy będzie potrzebna jedność narodu. Pisał, wygłaszał referaty i wykłady, spotykał się z ludźmi,
spotykał się z księżmi. Działał jak mógł, był bardzo aktywny. Wspominał ten czas później, z jakiejś
perspektywy, w ten sposób. Powiedział tak:

Zapewne trzeba walczyć o swoje prawa, o słuszną zapłatę. Jest przecież teoria w kato-
lickiej nauce społecznej, teoria tzw. zapłaty rodzinnej. Ale trzeba pamiętać, że pracuje
człowiek. Czy na dnie kopalni, czy w stoczni, czy w hucie, czy gdziekolwiek — pracuje
człowiek, Boży człowiek, o wysokiej godności. Pierwsza wartość podstawowa w narodzie
i w państwie.

To był jego program społeczny. Program społeczny, którego centrum był człowiek. Tak pozostało
do końca jego życia, również wtedy, kiedy narodziła się Solidarność. I jeszcze jedno. Tak wspominał
swoją pracę w Sodalicji Mariańskiej Ziemian:

Miałem kilkuset ziemian - ludzi starszych i młodszych, którym starałem się w ramach
wykształcenia religijnego podawać zasady katolickiego myślenia społecznego, między
innymi w sprawie uwłaszczenia chłopów. Kościół był zwolennikiem uwłaszczenia i po-
szerzenia stanu posiadania, zwłaszcza gdy idzie o gospodarstwa karłowate — odnosiło
się to głównie do południowo - wschodniej części naszej Ojczyzny — do gospodarstw peł-
nowartościowych. Próbowałem na mocy zasad chrześcijańskiej nauki społecznej uczyć,
jak właściciele dóbr mają odnosić się do ludności pracującej w folwarkach i majątkach
ziemskich. Zasady te były przez nich przyjmowane z chrześcijańską uległością i owoc-
nością.

Były przyjmowane przez członków Sodalicji Mariańskich. Ale przecież nie wszyscy do tej So-
dalicji należeli, i nie wszyscy ten punkt widzenia podzielali. Dlatego też nie brakło niechęci wobec
niego. Uważano, że jest zbyt bliski robotnikom i chłopom. Uważano, że Kościół, który proponuje,
to Kościół biednych. Tymczasem Kościół, żeby przetrwać, musi mieć — mówili bogaci. To były
lata 30. Temu poświęcał całe swoje życie, całą swoją energię, i cały swój zapał. Mówił o tym póź-
niej, już po wojnie i w swoim dorosłym życiu. Mówił o tym także wtedy, kiedy w Polsce był ten
ferment społeczny. Może jeszcze jedne jego słowa, które dają nam wiele do myślenia, zwłaszcza gdy
odniesiemy je do sytuacji na przełomie lat 70. i 80. Prymas wspominał tak:

Praca podjęta z własnego upodobania i popędu serca w Chrześcijańskich Związkach
Zawodowych, gdzie zostawiłem i duszę, i serce, i wiele zdrowia, dawała mi wiele radości.
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Jakżeż do dzisiejszego dnia pamiętam w tych szeregach braci robotniczej, którzy z pie-
śnią na ustach „My chcemy Boga” szła posłusznie za głosem Kościoła świętego wierząc,
że w duchu wskazań społecznych tego Kościoła może zapanować na świecie prawdziwa
sprawiedliwość, miłością krzepiona.

To podejście przenosił także — że wybiegniemy w przyszłość — do strajków, do sytuacji ro-
botników na przełomie lat 70. i 80. Ufał tym, którzy wstawiając się za robotnikami mieli na ustach
„My chcemy Boga”, i w sercu wartości chrześcijańskie. Nie ufał tym, którzy pod płaszczykiem prze-
mian forsowali swoją własną przyszłość — bez Boga, a nawet przeciw Bogu. Dlatego nie cieszył
się powszechnym uznaniem, bo nie wszystkim odpowiadał taki właśnie człowiek, który w samym
sercu społecznych przemian chce umieścić Boga. Skutki tego widać do dzisiaj.

Gdy wybuchła II wojna światowa jego biskup, Michał Kozal, polecił ks. Stefanowi Wyszyńskie-
mu opuścić jak najszybciej Włocławek. Biskup doskonale wiedział, że gdy przyjdą tu Niemcy bądź
Rosjanie, to tacy księża, jak on, znajdą się na pierwszej liście proskrypcyjnej. I tak było. Gdy weszli
do Włocławka Niemcy i szukali ks. Wyszyńskiego, on już był u ojca we Wrociszewie. Tam rozpo-
czął swój okupacyjny pobyt. W tym czasie, już w październiku 1939 r. Niemcy rozpoczęli gehennę
duchowieństwa polskiego. W diecezji płockiej, w diecezji włocławskiej, i w diecezji chełmińskiej,
czyli wzdłuż Wisły, między Warszawą i Gdańskiem, w tym tzw. korytarzu, który tak bardzo ata-
kowali, wymordowano 1

3 duchowieństwa polskiego, duchowieństwa katolickiego — bestialsko, bez
litości, zabijając gdzie popadło, robiąc z seminariów duchownych katownie, jak Wyższe Semina-
rium Duchowne w Pelplinie, gdzie do dzisiaj na ścianie są ślady krwi. Wśród aresztowanych był
także biskup Michał Kozal, ten, który ocalił życie ks. Wyszyńskiego. Zawieziony do obozu kon-
centracyjnego, wycieńczony i skatowany, umarł tam śmiercią męczeńską, i czczony jest jako święty
męczennik.

A ks. Wyszyński z Wrociszewa, bo było to zbyt blisko Warszawy, udał się w Lubelskie, do
majątku Kozłówka. Ale gdy i tam zaczęło być coraz goręcej, przeniósł się do Żułowia, również na
Lubelszczyźnie. Ale te pęta okupacji stawały się coraz trudniejsze. Powrócił więc w okolice War-
szawy i przebywał w Laskach, w Zakładzie dla Niewidomych. Miał tam pseudonim siostra Cecylia.
Zetknął się wtedy z tym nieszczęściem, jakim dla człowieka jest brak wzroku. Zrozumiał, co to
znaczy zdrowie. Zetknął się również z ludźmi, którzy potrzebowali wsparcia: z żołnierzami, z po-
wstańcami, z Armią Krajową, ze wszystkimi, którzy chronili się z Warszawy. Pomagał, był przy nich,
modlił się. Najgorsze przyszło wraz z Powstaniem Warszawskim. Od początku sierpnia Warszawa
coraz bardziej zaczęła płonąć. Wtedy ks. Stefan Wyszyński był już szeregowym członkiem Armii
Krajowej, miał swoje zadania. Wśród nich opieka nad chorymi, przede wszystkim nad rannymi
i nad umierającymi. Potem, po latch, też wspominał tę swoją kapłańską posługę. Posłuchajmy:

W okresie powstania byłem kapelanem Armii Krajowej i miałem dużo kontaktu z cier-
pieniem, niedolą i męką ludzką. Pamiętam operację bardzo dzielnego żołnierza, któremu
trzeba było odjąć nogę. Powiedział, że zgodzi się na operację pod warunkiem, że przez
cały czas będę przy nim stał. Lata pracy wśród ociemniałych, a zwłaszcza długie miesią-
ce 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. Szacunek
dla człowieka nabywa się nie wtedy, gdy widzi się go w pozycji bohaterskiej, ale gdy
widzi się człowieka w udręce.

Pamiętajmy o tym, moi drodzy! Szacunek dla człowieka nabywa się wtedy, gdy widzimy czło-
wieka w udręce. A tych ludzi, tych obrazów, tych sposobności, nigdy nie brakuje. I jeszcze jedno
świadectwo z okresu Powstania Warszawskiego. wielkiego późniejszego Prymasa Tysiąclecia. Opo-
wiadał często o 19-letnim żołnierzu AK, który miał na imię Jurek, i który został bardzo ciężko
ranny nieopodal niemieckiego lotniska na Żoliborzu. Nie pomogła operacja, była to bardzo ciężka
resekcja jelit. Znalazł się w Laskach, i tam ten 19-letni chłopiec w gruncie rzeczy czekał na śmierć.
Skarżył się, że jest jedynakiem, i że czeka na niego matka. I że spodziewa się, ze na pewno wróci
— ale wygląda na to, że nie. Ks. Wyszyński mówił do niego tak:

Jurek! Byłeś taki dzielny i odważny na froncie. Nie bałeś się kul. A tutaj nikt z tobą
wytrzymać nie może! To wstyd!
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«A bo proszę Księdza mnie się już żyć uprzykrzyło. Ja chcę na front»

Pójdziesz, synku, niedługo, ale na front do Matki Bożej.

«A o tym nie pomyślałem.»

To pomyśl o tym. Żołnierz nie boi się śmierci. Jesteś chrześcijaninem, dla którego śmierć
nie jest tragedią, lecz spotkaniem.

Po tej rozmowie Jurek uspokoił się. Już opiekunowie: siostry, kobiety tamtejsze, sanitariuszki, miały
lżej. Minęło dwa tygodnie, i znów zaczęły się kłopoty. Przychodzi do niego ksiądz, i mówi ów Jurek:

«Ksiądz mi powiedział, że ja będę z Matką Bożą. A za dwa dni jest święto Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny, ja nie zdążę.»

Dlaczego nie zdążysz?

«Niech ksiądz zobaczy, jaki ja jestem jeszcze silny!»

Tu Jurek chwycił księdza za rękę i ścisnął. Wyczuwałem, że w tej dłoni już siły nie było.

Nie bój się Jurku, zdążysz.

Chłopiec uspokoił się, i w wigilię święta cicho zmarł. Ktoś, kto przeżywa takie wydarzenia i jest
później biskupem, i kardynałem, i prymasem, i pamięta o tym, i mówi to — z całą pewnością jest
człowiekiem, któremu można i trzeba zaufać.

I jeszcze dwa wspomnienia, które dotyczą prymasa z tego okresu. Kiedy z początkiem paź-
dziernika 1944 r. Powstanie Warszawskie upadało, wtedy Warszawa płonęła. I dymy z Warszawy
unosiły się, i niósł wiatr, coraz silniejszy, jesienny, rozmaite rzeczy w stronę Izabelina i Lasek.
I pewnego dnia pod wieczór wyszedł ks. Wyszyński i patrzył na łunę nad Warszawą, jak ją Niemcy
systematycznie palą. I wiatr od Warszawy przynosił jakieś strzępy papieru, jakieś resztki tkanin.
I w pewnym momencie pochylił się, bo zobaczył kawałek spalonego papieru. Pochylił się i przeczytał
to, co pozostało na tym papierze. A pozostały słowa: Będziesz miłował. Czy był to fragment Pisma
Świętego, czy książki liturgicznej? Kilka dni później przyszedł na piechotę do Warszawy. Warszawa
już zupełnie dogorywała. Szedł tu, od katedry, w której teraz jesteśmy, która była całkowicie zbu-
rzona, w kierunku kościoła Św. Krzyża. Ale i kościół Św. Krzyża był bardzo zburzony. Pozostała
tylko figura Chrystusa, która też była przewrócona, ta przed kościołem. I kiedy tak szedł przygnę-
biony mocno, w sutannie, to naprzeciwko niego szedł niemiecki oficer z dwoma innymi niemieckimi
żołnierzami. Oficer trochę zwolnił, żołnierze poszli dalej, a ten oficer doszedł do ks. Wyszyńskiego,
i powiada do niego, pośród tych ruin, pośród tych gruzów, obok tego krzyża zwalonego, i Chrystu-
sa, który go dźwigał, powiedział mu bardzo wyraźnie: „Ist noch Polen nicht verloren” — „Jeszcze
Polska nie zginęła”. To był jakiś Ślązak. I tak poszedł.

Kiedy chcemy zobaczyć ślady tej wojny, to po wyjściu z katedry, na lewo od wyjścia, można
zobaczyć gąsienicę czołgu niemieckiego, czołgu - miny Goliata, który burzył mury tej katedry.
Warto je zobaczyć, i warto o tym pamiętać. Warto pamiętać jakie przeogromne krzywdy, jakie
szkody wyrządzili nam Niemcy. A gdy przyszli Rosjanie w 45 r., Warszawa była tak zburzona,
że chciano przenieść stolicę do Łodzi. I właśnie wtedy odpowiedzią Polaków stało się Cały naród
buduje swoją stolicę! I właśnie wtedy, na tych gruzach, które tu były, odbudowano miasto, w którym
jesteśmy. Nazywa się Stare Miasto, ale powstało w całości pod koniec lat 40. i 50.

Gdy wojna się skończyła ks. dr Stefan Wyszyński wrócił do Włocławka i zajął się organizacją
seminarium duchownego. Niedługo potem, w 1946 r., przyszła nominacja biskupia. Rozpoczął się
trzeci etap jego życiowej drogi. Zajmiemy się nim jutro rano.

A jaka nauka płynie z tego, co powiedzieliśmy? Płynie z tego wiele nauk, a wśród nich takie:

• Kto wierzy w Boga, nigdy nie jest sam.
• Kto ufa Bogu, nigdy nie jest sam.
• Kto związał z Bogiem swoje życie, nigdy nie jest sam.
• I nie ma innej drogi do ojczyzny niebieskiej, niż ojczyzna ziemska. I obowiązek jej miłowania

to obowiązek religijny.
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3 Dzień trzeci — wtorek 23 III

3.1 Ewangelia (J 8,21-30)

Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim
pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc do Niego Żydzi: „Czyżby miał
sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie? A On rzekł do nich:
„Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego
świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja
jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Powiedzieli do Niego: „Kimże Ty jesteś? Odpowiedział im
Jezus: „Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do
sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem
od Niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: „Gdy wywyższycie Syna
Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego
Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja
zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

3.2 Lata 1946 – 1956, godz. 1000

Moi drodzy! Czas Wielkiego Postu to okres wewnętrznej odnowy. A przewodnikiem po tegorocznej
refleksji i medytacji, która do tej wewnętrznej odnowy zmierza, uczyniliśmy Sługę Bożego kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Wczoraj na mszy św. o tej porze zastanawialiśmy się, medytowaliśmy nad
jego dzieciństwem, nad jego młodością, nad jego dojściem do kapłaństwa. Widzieliśmy, że nie było
łatwe. Ale Pan Bóg od tych, których prowadzi, wymaga więcej, niż od innych. Jeżeli wymaga
więcej, to daje również im siłę, aby mogli przez to przejść. Zakończyliśmy wczorajszą medytację na
tej mszy św. na tym, jak to samotnie, w bocznej kaplicy katedry we Włocławku, otrzymał święcenia
kapłańskie. Od tej pory pracował już jako kapłan. Pamiętamy słowa kościelnego, który zwrócił się
do niego gdy szedł samotnie po święcenia kapłańskie: „Proszę księdza! Z takim zdrowiem to raczej
na cmentarz, a nie po święcenia! Ale okazało się, że Pan Bóg postanowił inaczej. I na mszy św.
późniejszej, wieczornej, przypatrywaliśmy się, jak ks. Stefan Wyszyński realizował swoje kapłaństwo
przez najbliższe ponad 20 lat.

Najpierw był wikariuszem przy katedrze we Włocławku. Następnie został skierowany na studia
na KUL. Tam studiował ekonomię, socjologię, nauki społeczne, i prawo kanoniczne. Napisał bardzo
dobry doktorat poświęcony stosunkowi rodziny, państwa i Kościoła do nauczania religii. Kiedy
przyszło do obrony tego doktoratu również przeżył swoje. Okazało się bowiem podczas obrony,
że wie więcej i myśli bardziej wyraziście i bardziej przyszłościowo niż część uczestników owego
doktorskiego przewodu. Dlatego zastanawiano się nawet, czy trzeba i można mu dać doktorat.
W końcu po dłuższej dyskusji otrzymał stopień cum laude, czyli taka słaba czwórka, i uznano, że
może otrzymać doktorat za swoją postawę i za całokształt. Kiedy wyjeżdżał z Lublina, a miał wtedy
za przewodnika duchowego ks. Władysława Korniłowicza, wysłał list do tych, od których zależały
jego naukowe losy, dziękując im za to, czego nauczył się na studiach i czego nauczył się w dniu
doktoratu. Wrócił do Włocławka i wkrótce wyjechał w dłuższą podróż po Europie Zachodniej. Był
w Austrii, we Włoszech, we Francji, w Belgii i w Holandii, a w końcu w Niemczech. Podróż ta
trwała ok. roku. Po drodze uczył się języków: włoskiego, francuskiego. Spotykał Polaków, przede
wszystkim w Belgii, w kopalni. Poznawał tamtejszy Kościół. Poznał Wieczne Miasto — Rzym.
Zrozumiał jeszcze lepiej problemy społeczne. Widział też Niemcy w przededniu przewrotu, którego
miał dokonać Hitler. Był zatem dobrze przygotowany. Na tyle dobrze, że gdy powrócił do swojej
diecezji, to w 1930 r. został mianowany wikariuszem w wiejskiej parafii w Porzeczu Kujawskim.
A parafia była to osobliwa, bo można tam było dojechać tylko końmi, i to nie o każdej porze
roku. Kiedy przyszły roztopy, można tam było tylko dojść. Po kilku miesiącach wikariuszowania
został przeniesiony do Włocławka. Tam dał się poznać przede wszystkim jako wielki społecznik,
wyczulony na ówczesną biedę, na nędzę robotników, na ich ciężkie położenie, i na nędzę także ludzi
mieszkających na wsi, zależnych od ziemian. Mówił o tym wielokrotnie.

Jednocześnie z obydwu stron, ze wschodu i z zachodu, Polsce groziło śmiertelne niebezpie-
czeństwo. Ze wschodu międzynarodowy komunizm, z zachodu narodowy socjalizm. To śmiertelne
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niebezpieczeństwo miało się ziścić w 1939 r. Ks. dr Stefan Wyszyński był już wtedy postacią do-
statecznie znaną. Kiedy więc najpierw uderzyli na Polskę Niemcy, a następnie Sowieci, po zawarciu
ze sobą słynnego paktu Ribbentrop Mołotow, który stanowił w gruncie rzeczy IV rozbiór Pol-
ski, biskup Michał Kozal, biskup włocławski, polecił ks. Wyszyńskiemu ukryć się, polecił wyjazd
z Włocławka. Zdawał sobie bowiem sprawę, że ks. Wyszyński znajdzie się na początku listy pro-
skrypcyjnej przewidzianej dla tych księży, którzy mieli być aresztowani i zgładzeni. Ks. Wyszyński
z Włocławka wyjechał, biskup Michał Kozal — nie. Wkrótce biskup został aresztowany, wysłany
do obozu koncentracyjnego. Tam zmarł z wycieńczenia, z oddania współwięźniom, czczony jest jako
święty Kościoła katolickiego. Zginął w obozie śmierci w Dachau. A ks. Wyszyński udał się najpierw
do Wrociszewa, gdzie w tym okresie jego ojciec pracował jako organista. Ale ponieważ i tu grunt
palił się pod nogami, udał się na Lubelszczyznę. Stamtąd powrócił do Lasek pod Warszawą, gdzie
w okresie Powstania Warszawskiego był kapelanem AK.

Przypomnieliśmy wczoraj zwłaszcza jeden epizod, który naszą medytację zakończył. Ten mia-
nowicie, gdy po upadku Powstania Warszawskiego Warszawa płonęła, Warszawa dogorywała. Po-
wiedzieć trzeba że to, czego dopuścili się tutaj Niemcy, to gorzej niż bestialstwo. Zniszczyli całe
żywe miasto, jego przeszłość, jego historię, jego dorobek, jego kulturę, jego ludzi. Upokorzyli nas
i zniewolili. Sowieci w tym czasie czekali za Wisłą. Mieli bowiem plan, że gdy Niemcy zniszczą
Warszawę, to w nowym powojennym porządku stolicą Polski będzie Łódź. I w takiej właśnie at-
mosferze ks. Wyszyński przyszedł do Warszawy na piechotę z Lasek na początku października 1944
r. Szedł Krakowskim Przedmieściem, obok kościoła Św. Krzyża. Widział zwaloną figurę Chrystusa
dźwigającego krzyż. Z naprzeciwka szło trzech Niemców, oficer i dwóch żołnierzy. Oficer w pewnym
miejscu zwolnił tak, żeby mógł zostać sam. I gdy zbliżył się do niego ks. Wyszyński, który szedł
w sutannie i patrzył na te ruiny, wówczas nachylił się do niego i powiedział: „Ist noch Polen nicht
verloren — „Jeszcze Polska nie zginęła. Był to prawdopodobnie jakiś Ślązak.

Tak na gruzach wyniszczonej Warszawy rysowało się nowe życie. Gdy skończyła się wojna, ks.
dr Wyszyński wrócił do Włocławka. Najpierw osiadł mniej więcej 30 km od Włocławka w parafii
Lubraniec, gdzie zaczęto organizować seminarium duchowne. Życie duchowieństwa w tamtym rejo-
nie było straszliwie wyniszczone. Diecezje płocka, włocławska i pelplińska chełmińska, te diecezje
między Warszawą a Gdańskiem, wzdłuż Wisły, Niemcy dokonali tam strasznego mordu na ducho-
wieństwie. Wymordowali ponad 1

3 duchownych. Niszczyli kościoły, wywozili zabytki kultury i sztuki.
Trzeba było wszystko po wojnie odbudowywać. A przede wszystkim brakowało kapłanów. Nie by-
ło komu obsłużyć bardzo wielu parafii. Ks. Wyszyński zaczął organizować seminarium duchowne.
A gdy było ono już jako tako zorganizowane, i z powrotem zostało ulokowane we Włocławku,
wówczas nastąpiły wydarzenia nowe.

I tak przechodzimy do tego etapu, który jest dzisiaj przedmiotem naszej medytacji. Mówimy
o tej biografii przede wszystkim po to, by naszą wiarę umocnić. Dnia 4 marca 1946 r. przyszła
nominacja na biskupa lubelskiego. Często mówi się tak, że gdy kogoś mianuje się biskupem, to on się
wzbrania i wzdraga, bo tak wypada. Ale nie tak było w tym przypadku. Ks. Wyszyński rzeczywiście
prawdziwie wzbraniał się i wzdragał przed tym, co postanowiono. Rzeczywiście przeżywał to, jako
wyzwanie arcytrudne. Rzeczywiście myślał o tym i modlił się, by Pan Bóg dał mu siłę. W jednym ze
swoich listów napisanych w tym okresie napisał m.in. tak. Że kiedy myśli o tym, że ma być biskupem,
i że ma chodzić ubrany w purpurę, w purpurową szatę, w szkarłatną szatę jak to mówił, to napisał:
przecież Pan Jezus też chodził w szkarłatnej szacie, i się tym nie smucił. Więc i mnie nie wypada.
Dn. 12 maja 1946 r. odbyła się jego konsekracja biskupia na Jasnej Górze. Poprzedzona została
ośmiodniowymi rekolekcjami. Chciał bardzo być konsekrowany na biskupa u stóp Najświętszej
Maryi Panny, i tam święcenia biskupie przyjął. Już wtedy do Częstochowy przyjechały dziewczęta,
które stały się fundamentem Instytutu Prymasowskiego, który towarzyszył mu do samej śmierci,
niesłychanie oddane i wierne we wszystkim, czego potrzebował. Na konsekrację przyjechali także
jego rodzice, ojciec i przybrana matka, którzy mogli przeżywać radość ale jednocześnie i obawy
związane z tym, który został biskupem. Dn. 26 maja 1946 r. odbył się jego ingres do katedry
lubelskiej. Udał się tam ks. biskup Stefan Wyszyński z wielkim wzruszeniem dlatego, że odbył tam
cztery lata studiów w latach 1925 1929, na KUL-u zdobył doktorat, znał Lublin bardzo dobrze,
znał również jego profesorów. Ale biskup lubelski, jego poprzednik, zmarł w więzieniu, został wręcz
zamordowany. Przez długi czas nie było biskupa. Lubelszczyzna była wyniszczona najpierw przez
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Niemców — pamiętamy dzieci Zamojszczyzny, a potem weszły tam oddziały sowieckie. W latach 46-
, 47-, 48- trwały tam ciągle walki, zwłaszcza na pograniczu polsko ukraińskim. II wojna światowa
skończyła się, ale nie wszędzie — tam ciągle dawała o sobie znać. Biskup lubelski odbywając
ingres przeżywał go bardzo mocno. Mówił z perspektywy czasu tak o tym, co przyszło mu przeżyć
w Lublinie:

Podobało się Bogu, aby doprowadzić mnie po wielu latach służby kapłańskiej do pełni
kapłaństwa. W roku 1946 otrzymałem powołanie na biskupa lubelskiego. Byłem tym
mocno przestraszony ponieważ czułem, że przerasta to moje siły zwłaszcza w tych trud-
nych czasach, jakie przed Kościołem Bożym stanęły w okresie powojennym. Szukałem
więc pomocy. Przypomniałem sobie modlitwę mojej matki i mojego ojca przed obrazem
Matki Bożej Częstochowskiej w kościele parafialnym w Zuzeli. Postanowiłem iść w ich
ślady. Dlatego po konsekrację biskupią pojechałem na Jasną Górę.

Wracamy tu do tego, o czym mówiliśmy wczoraj: dzieciństwo, modlitwa ojca i matki, wszczepie-
nie w polską tradycję, wierność względem Najświętszej Maryi Panny, wydają błogosławione owoce
w życiu dorosłego człowieka. Często nam się wydaje, że gdy patrzymy na młode pokolenie, to jest
ono zupełnie inne od nas. Często nam się wydaje, że wysiłek wychowawczy, edukacyjny, cały trud
jest prawdziwie mozolny. Często nam się wydaje, że nie możemy obserwować, dostrzegać owoców
pracy wychowawczej. Ale jeżeli robimy to, co do nas należy, to z całą pewnością ta praca przyniesie
błogosławione owoce. To z całą pewnością nawet wtedy, kiedy zabraknie ojca i matki przez jego
nieobecność albo przez jego czy jej śmierć, to we wnętrzu dorosłego już człowieka odezwie się to, co
przeżywał w dzieciństwie. A modlitwa matki i modlitwa ojca wszystko może. Pan Bóg nie zawsze
wysłuchuje nas tak, jak byśmy tego chcieli, jak to sobie wyobrażamy. Ale zawsze wysłuchuje tak nas,
jak sam to postanowił. Stąd obowiązkiem rodziców jest modlitwa za swoje dzieci w przekonaniu,
że żaden rąbek tej modlitwy nie zostanie przed Bogiem zaniedbany ani zapomniany.

Kiedy wchodził biskup Stefan Wyszyński do katedry lubelskiej, to wygłosił tam pierwsze, jako
biskup, przemówienie. Po raz pierwszy zwrócił się do wiernych ze słowami, które później wielo-
krotnie powtarzał: „Dzieci moje!” Już później biskupi tak się nie zwracali, i dzisiaj też nie. A on
mówił:

Dzieci Moje! Dwa te słowa mogą się wydać wam zuchwalstwem. Czy mam prawo was,
najmilsi, tu zebranych nazywać dziećmi moimi, gdy widzę u wielu posiwiały włos?
Zapewne w porządku przyrodzonym byłoby to zuchwalstwem. Ale istnieje inny jeszcze
porządek na świecie, stokroć bardziej łączący ludzi niż więzy krwi, nazwiska, narodu. To
porządek łaski nadprzyrodzonej ustanowiony na krzyżu przez Chrystusa Pana. W imię
tego porządku staję dziś przed wami jako wasz, z woli Boga i Stwórcy, i Stolicy Świętej,
ojciec. W duchu tej wspólnoty, która powstała między nami mam nie tylko prawo,
ale i obowiązek uważać was, najmilsi, za dzieci swoje. Nazywać was dziećmi swoimi,
odczuwać swoje ojcostwo wobec was, zespolonych ze mną w jedną rodzinę Bożą.

To jest wielka umiejętność — być pasterzem bez kompleksów. To jest wielka umiejętność —
miłować wiernych i jednocześnie zdawać sobie sprawę jaka jest rola przewodników, jaka jest rola
tych, którzy prowadzą. Między biskupem Wyszyńskim, w przyszłości kardynałem i prymasem,
a wiernymi, była ta nić synostwa. On zdawał sobie sprawę z tego, żeby człowieka pozyskać, trzeba
mówić do niego z głęboką miłością, trzeba go przyjąć takim, jakim jest. I nie wiek tutaj się liczy,
bo biskup Wyszyński miał w tym czasie 45 lat, i słuchali go ludzie starsi. Ale dobrze wiedzieli
że oto ten, który do nich przemawia, przemawia jak człowiek Boży. Zawsze potrzeba jest Bożych
ludzi, którzy umieją prowadzić innych ręką pewną. Którzy zdobywają autorytet nie dzięki gazetom
i poklaskowi, ale dzięki wewnętrznej aprobacie sumień tych, którzy gotowi są im zaufać.

Takim właśnie człowiekiem był wielki Prymas Tysiąclecia od początku swojej biskupiej posługi.
Doskonale zdawał sobie sprawę, że być pasterzem Kościoła to jest być człowiekiem, którego Bóg
prowadzi. A więc może on pewną ręką prowadzić też innych. Wydał na dzień ingresu list pasterski.
A w tym liście pasterskim napisał tak:
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W uroczystym dla mnie dniu konsekracji w przybytku Królowej Polski, Matki naszej,
złożyłem swoje wyznanie wiary i miłości. Wyznałem Jej nie tylko wobec dostojnych
przedstawicieli hierarchii kościelnej, ale i wobec was wszystkich, najmilsi bracia, któ-
rzy macie prawo do mojej wiary i do mojej miłości. Bo wy, najmilsi, oczekujecie od
nas wyznania wiary: „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”. Wy oczekujecie od nas
nauki wiary, umocnienia naszej wiary, pogłębienia jej. Muszę dla was być najbardziej
wierzącym spośród was wszystkich.

Tak, moi drodzy! Jeżeli wierni potrzebują przewodników, kapłanów i biskupów, to nade wszystko
potrzebują w nich wielkich i oddanych Bogu, mężnych i autentycznych świadków wiary. Wtedy
prawdziwie jesteśmy potrzebni gdy ci, którzy widzą i słuchają, którzy biorą udział w świętych
obrzędach, wiedzą, przeczuwają, stają się pewni, że mamy być najbardziej wierzącymi spośród
was wszystkich. Macie prawo do mojej wiary — mówił ówczesny biskup lubelski — i do mojej
miłości. I to jest miernik wiarygodności pasterzy. I za takimi pasterzami wierni pójdą wszędzie.
Bo tacy właśnie ludzie są pasterzami dobrymi. We wspomnieniach Marii Okońskiej, która brała
udział w uroczystościach ingresu i w uroczystej procesji biskupa Stefana Wyszyńskiego w Lublinie,
pojawia się taki wątek:

Biskup Wyszyński szedł i w procesji błogosławił wiernym, których tłumy były zebrane
po obydwu stronach lubelskiej ulicy. I w pewnym momencie doszli do domu partii. I bi-
skup zatrzymał się przed domem partii. A na balkonie i w oknach pełno było świeżych
pracowników tej właśnie partii. Więc biskup ich pobłogosławił. A oni uklękli i przeże-
gnali się.

Taka to była na tym etapie partia — był to rok 1946. Taka to była społeczna atmosfera, i taka
była postawa biskupia, która ogarnia swoim błogosławieństwem każdego człowieka, wyzwalając
w nim to, co prawdziwie najlepsze.

Pełnił swoją biskupią posługę w Lublinie przez 21
2 roku. Dał się poznać jako człowiek zatro-

skany o innych, zatroskany o parafie, zatroskany o młodzież, zatroskany o budowanie nowego ładu
społecznego, o budowanie zgody pomiędzy ludźmi, o przełamywanie barier. Pamiętajmy — czas był
trudny, a na Lubelszczyźnie szczególnie. Bo oto nieopodal Lublina i Chełma Lubelskiego wytyczo-
na została nowa granica. Odpadł Lwów i całe Kresy, podobnie jak na północnym-wschodzie Wilno
i Kresy północno-wschodnie. Trzeba było przyzwyczajać się, że granica jest na wyciągnięcie ręki.
Trzeba było widzieć transporty deportowanych ze wschodu na zachód. Trzeba było widzieć wsie
spalone przez Niemców w ramach akcji wyniszczających. Trzeba było widzieć zmagania z Ukraiń-
cami, i zmagania także tych, którym nie odpowiadała nowa władza ludowa, z narzuconym nowym
porządkiem. Biskup Wyszyński zachowywał w tym wszystkim wielki umiar. I nad wszystkim pano-
wał duch modlitwy, wielkiego oddania każdemu człowiekowi, a szczególnie tym, którzy jego miłości
potrzebowali.

W październiku 1948 r. po operacji wyrostka robaczkowego zmarł kardynał Hlond. Śmierć była
niespodziewana. I wkrótce, bardzo szybko, 12 listopada 1948 r. Ojciec Święty Pius XII mianował
jego następcą, arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim biskupa lubelskiego Stefana
Wyszyńskiego. Dla biskupa lubelskiego ta nowość to było kolejne trudne wyzwanie. Jako swój herb
biskupi, jeszcze w Lublinie, wybrał słowa Soli Deo, czyli Bogu samemu albo Jedynemu Bogu. Dodał
do tego dewizę: per Mariam — przez Maryję. Teraz, kiedy stanął wobec nowego wyzwania, to i te
słowa, o wierności Bogu przez Maryję, nabierały nowego sensu. Na nic zdały się wątpliwości, które
przyszły, trudności, które się rysowały — po prostu trzeba było podjąć to wyzwanie, wobec którego
stanął. Mówił o tym tak kilka tygodni później:

Świadom jestem chwili nabrzmiałej powagą godności dziejowej tego świętego miejsca

mówił o Gnieźnie

w którym mówią wieki tchnące wiarą minionych pokoleń narodu zaślubionego Bogu,
ubogaconego pracą i krwią tylu apostołów, prymasów, biskupów i kapłanów, od krwa-
wych śladów męczeńskich stóp wojciechowych, aż do naszych dni, które też wychwalają
stopy niezmordowanie niosących Dobrą Nowinę.
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Jego ingres do Gniezna miał miejsce w uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej 2 lutego 1949
r. A do Warszawy cztery dni później, 6 lutego 1949 r. Zanim doszło do jednego i drugiego ingresu
arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski, i prymas Polski — bo ten tytuł od tej pory łączył
się z jego posługą — napisał w liście pasterskim tak:

Dziś, na nowym etapie wędrówki narodu naszego z Bogiem poprzez polskie ziemie po-
dobało się Duchowi Świętemu posłać wam, dzieci, na pasterza waszego syna nadbużań-
skich łąk i piaszczystych pól. Schylając pokornie i z ufnością głowę przed tą mocną wolą
Bożą, idę do Gniezna i do Warszawy z tą samą uległością i gotowością służenia wam
Dobrą Nowiną, z jakim szło tym utartym szlakiem apostolskim tylu moich poprzedni-
ków. W chwili, gdy z gruzów podnosi się stolica Polski, Warszawa, gdy ociera ze swego
uznojonego czoła proch i pył kurzawy wojennej, gdy budzi się do nowego życia i śmiało
kreśli swoje nowe drogi rozwojowe, w takiej chwili Kościół, matka Ojczyzny naszej, każe
Warszawie pilnie spoglądać ku kołysce duchowej kultury narodu, ku Gnieznu.

To są wielkie, prorocze słowa. Postanowiono odbudowywać Warszawę, nie przeniesiono stolicy
polski do Łodzi. Podjęto hasło: Cały naród buduje swoją stolicę! Ale ona musiała mieć nie tylko
architektoniczny i urbanistyczny kształt, ale także swojego ducha. I prymas na progu swojej posługi
mówi: aby Warszawa mogła być sobą musi spoglądać w stronę Gniezna, w stronę tysiąca lat polskiej
historii. I on staje się tym spoiwem odbudowywanej Warszawy i Gniezna. Staje się tym spoiwem,
które ma ocalić i uchronić kształt ojczystej historii. Ale jest człowiekiem niezwykle pokornym.
Przypomina kim jest: że jest „synem nadbużańskich łąk i piaszczystych pól”. Zdaje sobie sprawę
z jakiej skały został wyciosany. I do tego dodaje także podczas ingresu do Warszawy słowa, które
wzorowane są na proroctwie Amosa. A proroctwo to pochodziło z połowy VIII wieku przed Chr.,
ponad 2700 lat wcześniej. Mówił tak:

Nie jestem politykiem ani dyplomatą. Nie jestem działaczem ani reformatorem. Ale
jestem ojcem waszym duchowym, pasterzem i biskupem dusz waszych.

Te właśnie słowa można uznać za motto całej jego biskupiej i prymasowskiej posługi. Nie dy-
plomata, nie polityk, nie działacz, nie reformator, ale ojciec, pasterz i biskup. Tak rozpoczął swoją
posługę w wyniszczonej Warszawie. Wszystko trzeba było odbudowywać. A on dokładał wszelkich
starań, by Warszawa podnosiła się z gruzów, a jednocześnie zwrócił swoje oczy na tzw. Ziemie Od-
zyskane, północne i zachodnie. Tam trzeba było, gdy przesiedlono miliony ludzi, dać im kapłanów.
Trzeba było zorganizować parafie, trzeba było zorganizować struktury kościelne. Tam trzeba było
zadbać o to, żeby Kościół mógł zaistnieć, żeby mógł się odrodzić. A czasy były coraz trudniejsze,
bo od 1948 i 49 r. nasilały się coraz bardziej represje. Represje stalinowskie skierowane przeciw
Kościołowi, skierowane przeciw duchowieństwu. Odczuwał także i wielki prymas te represje. Dn.
16 lutego 1950 r. wystosował list do prezydenta Bolesława Bieruta. W tym liście napisał tak:

Panie Prezydencie, walka z Kościołem, z religią, z Bogiem, w Polsce jest jaskrawo wi-
doczna. Pismo nasze jest głosem sumienia narodu polskiego, który przez nas się odzywa
i głos ten zwraca się do Pana, jako Prezydenta Rzeczypospolitej, i zmuszony jest uwa-
żać Ciebie, Panie Prezydencie, i Twój rząd, wobec Boga i historii odpowiedzialnym za
walkę z religią i Kościołem w Polsce.

Prymas staje jako przedstawiciel narodu wobec tego, który uznawał siebie jako przedstawiciela
narodu. I prymas przypomina prezydentowi Rzeczypospolitej jego obowiązki, jego odpowiedzialność
za naród. Trzeba powiedzieć, że w każdym pokoleniu jest to zadanie każdego prymasa i wszyst-
kich religijnych przywódców — by przywoływać tych, którzy sprawują, zawsze przejściowo, władzę
polityczną i społeczną, do porządku. By ukazywać im odpowiedzialność przed Bogiem i przed hi-
storią, za stan duchowy, także ekonomiczny, społeczny narodu, nad którym sprawują władzę. W tej
trudnej sytuacji prymas zawarł porozumienie z władzą licząc, że da się ocalić to, co jest jeszcze
do ocalenia. Zostało ono zawarte 14 kwietnia 1950 r. Liczył prymas na to, że będzie można w tej
trudnej sytuacji uchronić przynajmniej samą duchową tkankę narodu. Dobrze wiedział, że w świecie
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nasila się atmosfera zimnej wojny. Dobrze wiedział, że nie przyjdzie nam z pomocą ani Ameryka,
ani Zachód, że możemy liczyć na siebie, że sytuacja polityczna nie jest przejściowa, że trzeba będzie
w niej szukać modus vivendi, sposobu na przetrwanie. Potem o tym porozumieniu mówił tak:

Dlaczego doprowadziłem do porozumienia? Byłem od początku, i jestem nadal zdania,
że Polska, a z nią i Kościół święty zbyt wiele utraciła krwi w czasie okupacji hitlerowskiej,
by mogła sobie pozwolić na dalszy jej upływ. Do kół kierowniczych episkopatu należało
tak prowadzić sprawy Kościoła w polskiej rzeczywistości, by oszczędzić mu nowych strat.
Tym więcej, że możemy się spodziewać, że są to initio dolorum — początek boleści. Że
cały rozwój przemian społecznych może doprowadzić do konfliktu chrześcijaństwo —
bezbożnictwo. By jednak ten konflikt nie zastał nas nieprzygotowanymi, trzeba zyskać
czas by wzmocnić siły do obrony Bożych pozycji.

Oto logika człowieka wiary, oto logika człowieka, który patrząc na wyniszczony naród wie, że
bardziej do wyniszczenia dopuścić nie można. Próbuje się układać, ocalić to, co jest do ocalenia,
by nie mnożyć męczenników, gdy potrzebni są świadkowie.

Troszczył się wtedy też o uznanie granic i wytyczenie diecezji na Ziemiach Zachodnich. Stolica
Apostolska, Watykan, odmawiał temu mówiąc, że nie może uznać nowych diecezji póki nie ma jesz-
cze politycznie ustalonych i uznanych granic nowego porządku. Nie było między Polską i Niemcami
traktatu, który by te nowe granice na Odrze i Nysie uznawał. Zatem wstrzymywano się z uznaniem
wytyczeniem granic nowych diecezji i stolic biskupich. W tej sytuacji prymas napisał tak:

Właśnie tego nie mogę zrozumieć. I ja znam prawo publiczne Kościoła, i prawo między-
narodowe, i nie widzę żadnych przeszkód, by głowa Kościoła w tych nominacjach miała
zależeć od traktatów międzynarodowych. Czy sześć i pół miliona ludzi ma czekać całe
lata na tę łaskę? Czym się to da usprawiedliwić?

To mocne słowa! Słowa Polaka, który przywiązany do Kościoła myśli jednak, i cierpi, i działa
głęboko po polsku. To słowa wielkiego patrioty, który stawia mężnie i odważnie arcytrudne pytania.
To dzięki jego zdecydowanej postawie niedługo potem Watykan uznał nowe granice stolic biskupich,
wytyczył te stolice, mianował biskupów. I mamy porządek, który istnieje do dnia dzisiejszego.

Stawał w obronie godności człowieka, stawał w obronie wiary. Sprzeciwiał się prześladowaniom,
sprzeciwiał się tym, którzy chcieli Kościół podzielić. Co dziwne, w tej sytuacji został mianowany
kardynałem. Ale nie wypuszczono go po odbiór kardynalskiego biretu. Czekały na niego trudne
czasy. Coraz bardziej sytuacja stawała się dramatyczna, i osiągnęła swój szczyt w maju 1953 r.
Wtedy to napisał w liście do Bolesława Bieruta:

W ciągu lat niewielu Kościół pozbawiony został rzeczy bardzo wielu, większości rze-
czy do normalnego życia i rozwoju potrzebnych lub zgoła niezbędnych, które w Polsce
posiadał i które posiada jeszcze gdzie indziej.

Wobec tych nacisków, wobec jątrzenia, wobec wprowadzania podziału, wobec prześladowań
kardynał powiedział Non possumus — Nie możemy, więcej ulec nie możemy. Atmosfera zaczęła
coraz bardziej gęstnieć. We wrześniu 1953 r. udał się do seminarium warszawskiego — mamy je
tam, za pomnikiem Adama Mickiewicza. I zwracając się do kleryków powiedział tak:

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 wła-
snej ojczyźnie — nie wierzcie. Kocham ojczyznę więcej, niż swoje serce. I wszystko, co
czynię dla Kościoła, czynię dla niej. Prymas nigdy nie zdradził i nie zdradzi sprawy
Kościoła, choćby miał za to zapłacić życiem i własną krwią.

Tak widać metody ówczesnej propagandy, trwające zresztą do dzisiaj. Na usługach antychrze-
ścijańskiej i antykościelnej propagandy stają środki masowego przekazu. Często dzieje się tak, że
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ludzie dają wiarę temu wszystkiemu, co wyczytają, co zobaczą na ekranie bądź usłyszą, czy prze-
czytają w internecie. Prymas zachęca do wiary w tych, którzy z mandatu Bożego prowadzą innych
i przechodzą przez ciężką drogę. Do zaufania tym, którym trzeba zaufać.

Kilka godzin później, w nocy z 25 na 26 września, prymas został aresztowany. Dom arcybi-
skupów lubelskich na Miodowej otoczyło UB. Do środka weszło kilku panów w skórzanych —
„ceratowych” kurtkach i zażądało, aby prymas udał się z nimi. Nie wziął ze sobą nic prócz tego, co
najbardziej konieczne. Jego pies, owczarek, jednego z tych ubeków ugryzł w rękę. Opatrzono mu tę
powierzchowną ranę. I prymas później mówił, że właściwie tej nocy to w jego obronie stanął tylko
ten pies.

Tak było przez kilka następnych lat. Stosunek innych, także duchowieństwa, do uwięzienia
prymasa, pozostawiał wiele do życzenia. Byli tacy, którzy okazali się wierni jak arcybiskup Baraniak,
który trafił do więzienia na Rakowiecką, gdzie przez trzy lata był poddawany przesłuchaniom,
torturom i dręczeniu. Ale byli tacy również, którzy obrali drogę znacznie łatwiejszą.

Prymas został przewieziony do ośrodka odosobnienia w Rywałdzie, a po kilku tygodniach do
Stoczka Warmińskiego, a potem do Prudnika Śląskiego, a następnie do Komańczy. Te miejsca od-
osobnienia miały jedno wspólne — znajdowały się blisko granicy. Każde z nich: Stoczek Warmiński
był blisko nowej granicy z dawnym Związkiem Radzieckim, Prudnik Śląski — z Czechosłowacją,
Komańcza — obok granicy z Czechosłowacją i z dawnym Związkiem Radzieckim. Władze komu-
nistyczne zakładały, że gdyby działo się coś ważnego, prymas zostanie natychmiast przerzucony
za granicę. Na szczęście do tego nie doszło. Przez trzy lata pozostawał w odosobnieniu, w izolacji,
później nieco złagodzonej. Ale te trzy lata w żadnym wypadku nie były dla niego bezowocne. Te
trzy lata wykorzystał od początku do końca na wielką duchową pracę, której później owocem stało
się później przeżywanie Millenium Chrztu Polski. Patrząc z perspektywy napisał tak:

Nigdy nie wyrzekłbym się tych trzech lat, i takich trzech lat, z curriculum mojego życia.
Jednak lepiej, że upłynęły one w więzieniu, niż miałyby upłynąć na Miodowej. Lepiej
dla chwały Bożej, dla pozycji Kościoła powszechnego w świecie jako stróża prawdy
i wolności sumień, lepiej dla Kościoła w Polsce, i lepiej dla pozycji mojego narodu.
Lepiej dla moich diecezjan, i dla wzmocnienia postawy duchowieństwa. A już na pewno
lepiej dla dobra mej duszy. Ten wniosek zamykam dziś w godzinie mojego aresztowania
swoim Te Deum i Magnificat.

Tak pisał dokładnie trzy lata po jego uwięzieniu. Dn. 26 października 1956 r. dotarła do niego
wieść, że może wrócić do Warszawy. Odpowiedział krótko:

Prymas Polski zawsze uważał, że jego miejsce jest w Warszawie.

Dwa dni później umożliwiono mu powrót, i powrócił do Warszawy. Swoje pierwsze kroki skie-
rował do tej kaplicy, kaplicy Baryczków, po mojej prawej stronie. I swoje powitanie z Warszawą
rozpoczął od modlitwy przed cudownym wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego.

I my naszą medytację zakończmy w tym miejscu. Warto po mszy św., a także przy innych
okazjach gdy przyjdziemy tu, na Stare Miasto i do warszawskiej katedry, uklęknąć przed tą figurą
Chrystusa Ukrzyżowanego. To ona odtąd miała dalej prowadzić wielkiego Prymasa Tysiąclecia.
A była to jedyna figura, która ocalała z wojennej pożogi.

3.3 Lata 1956 – 1966, godz. 1900

Moi drodzy! To jest nasza czwarta medytacja nad biografią i nauczaniem wielkiego Prymasa Ty-
siąclecia. Wczoraj o tej porze zakończyliśmy ją doprowadzeniem jej do końca II wojny światowej,
do powrotu Stefana Wyszyńskiego do Włocławka, gdzie otrzymał zadanie odbudowy tamtejszego
seminarium duchownego. Podczas porannej konferencji mówiliśmy o jego dalszym życiu. O tym,
jak otrzymał w kwietniu wieść, wiadomość, że został mianowany biskupem lubelskim, jak został
konsekrowany na Jasnej Górze, z jakimi wahaniami przyjął to biskupstwo, do którego został we-
zwany, i jak udał się do Lublina. Podczas swojego pierwszego wystąpienia w Lublinie jako biskup,
26 maja 1946 r., zwrócił się do zebranych tam wiernych — i chciałbym raz jeszcze przytoczyć te
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słowa, bo one są ważne dla całej jego późniejszej biskupiej i prymasowskiej posługi. Po raz pierwszy
jako biskup zwrócił się do zebranych wiernych, mówiąc do nich, rozpoczynając mowę od słów Dzieci
Moje:

Dzieci Moje! Dwa te słowa mogą się wam wydać zuchwalstwem. Czy mam prawo was,
najmilsi, tu zebranych nazywać dziećmi moimi, gdy widzę u wielu posiwiały włos? Za-
pewne w porządku przyrodzonym byłoby to zuchwalstwem. Ale istnieje inny jeszcze
porządek na świecie, stokroć silniej łączący ludzi niż więzy krwi, nazwiska, narodu. To
porządek łaski nadprzyrodzonej ustanowiony na krzyżu przez Chrystusa Pana. W imię
tego porządku staję dziś przed wami jako wasz, z woli Boga, i Stolicy Świętej, ojciec.
W duchu tej wspólnoty, która powstała między nami mam nie tylko prawo, ale i obo-
wiązek uważać was, najmilsi, za dzieci swoje. Nazywać was dziećmi swoimi, odczuwać
swoje ojcostwo wobec was, zespolonych ze mną w jedną rodzinę Bożą.

Mówiąc te słowa biskup Wyszyński miał 45 lat. Wiedział doskonale, że zwraca się także do osób
starszych znacznie niż on. Ale tak od początku swojej biskupiej posługi tworzył niezwykłą więź,
więź ojcowską i synowską, więź zaufania i dobroci. Pokazywał kim dla wiernych jest ten, który ich
prowadzi. Przede wszystkim jako biskup, jako ich pasterz. Pozostało mu to do końca jego życia.
Czuł się odpowiedzialny za wszystkich, i za każdego człowieka.

Tak rozpoczął swoją posługę w Lublinie. Trwała dwa i pół roku. Była trudna z wielu powodów,
bo czas to był powojenny. A gdy zmarł kardynał August Hlond po operacji wyrostka robaczkowego,
zmarł dość niespodziewanie, wtedy papież Pius XII powołał na stolicę biskupią metropolitalną
w Gnieźnie i Warszawie biskupa lubelskiego. Było to kolejne dla niego wielkie zaskoczenie. Przyjął
je z dużymi wahaniami. Dobrze wiedział, że musi mu towarzyszyć życzliwość, modlitwa i wsparcie
wiernych. Odbył 2 lutego 1949 r. ingres do Gniezna, cztery dni później, 6 lutego, ingres do Warszawy.
Ale cóż to były za ingresy, zwłaszcza w Warszawie, jeżeli miasto było dookoła w ruinie. Odbywał
te ingresy i miał przed sobą ogrom pracy, bo czas był niezwykle trudny. Nasilały się represje
stalinowskie przeciwko wierzącym i przeciwko Kościołowi. Z miesiąca na miesiąc stawały się coraz
bardziej dolegliwe. Szukał jakiejś drogi wyjścia. Zawarł w kwietniu 1950 r. z władzami porozumienie,
co długo miano mu za złe sądząc, mówiąc, że dogaduje się z czerwonymi. Nazwano go nawet
czerwonym biskupem. Ale on wiedział, że Polska jest tak wyniszczona, duchowieństwo i wierni tak
dotknięci stratami wojennymi, że nie można ich narażać na dalszą konfrontację, nie można dopuścić
do rozlewu krwi. Próbował ułożyć się. Gdy mu zarzucano, że dogaduje się z diabłem, powiedział: „Z
diabłem — nie, ale z ludźmi — tak!” Te wysiłki nie zdały się jednak na wiele. Represje stawały się
coraz bardziej dotkliwe, coraz bardziej dolegliwe. Trzeba było coraz to powiedzieć: „Nie możemy!”
Nie możemy zgodzić się na to, i jeszcze na to. Nie możemy pójść w tym kierunku. Powtarzał tak
słowa arcybiskupa Szczęsnego Felińskiego, który kilkadziesiąt lat przed nim, w okresie zaborów,
również powiedział „Non possumus!”

W drugiej połowie 1953 r. atmosfera stała się już bardzo napięta. Widać było, że coś wisi
w powietrzu, i że to, co się szykuje, jest bardzo groźne. Dn. 25 września 1953 r. udał się do
seminarium duchownego, tam, w budynku za pomnikiem Adama Mickiewicza. Było to jego ostatnie
wystąpienie przed uwięzieniem. Zwracając się do kleryków powiedział tak:

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 wła-
snej ojczyźnie — nie wierzcie. Kocham ojczyznę więcej, niż swoje serce. I wszystko, co
czynię dla Kościoła, czynię dla niej. Prymas nigdy nie zdradził i nie zdradzi sprawy
Kościoła, choćby miał za to zapłacić życiem i własną krwią.

Kilka godzin później tego samego dnia, 25 września, dom, w którym mieszkał na Miodowej,
otoczyło UB. Kilku z nich weszło do środka. W obronie prymasa stanął pies — ugryzł jednego
z ubeków w rękę przez taki ceratowy-skórzany płaszcz. Wiele złego mu się nie stało, ale trzeba
było rękę opatrzeć. Prymas został zaprowadzony do samochodu, w którym szyby były zasłonięte
papierem i farbą, i wywieziony z Warszawy. Rozpoczęło się jego uwięzienie. Przebywał w czterech
kolejno miejscach: w Rywałdzie, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku Śląskim, i w Komańczy. Za
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każdym razem blisko granicy. Najpierw blisko granicy północnej z dawnym Związkiem Radzieckim,
potem z Czechosłowacją, a później, w Komańczy i z Czechosłowacją i ze Związkiem Radzieckim.
Zamysł był prosty i aż nadto widoczny: gdyby wydarzyło się coś niepokojącego, prymas miał być
przerzucony natychmiast za granicę. Na szczęście do tego nie doszło. Przez te trzy lata odosobnienia
w więzieniu przeżywał prawdziwą gehennę. Był podsłuchiwany, miał w swoim otoczeniu donosicieli
i szpiegów, nawet wśród bliskich. Wiedział, że został opuszczony przez wielu duchownych — to też
bardzo ciężki cios dla niego. Zdawał sobie sprawę, że jest przedstawiany źle w ówczesnych środkach
masowego przekazu, którymi były przede wszystkim gazety, w oficjalnej propagandzie. Bolał z tego
powodu bardzo. Czuł się bezsilny, ale nie do tego stopnia, żeby być słabym. Ułożył sobie program
codziennego dnia. I poprzez modlitwę i głęboką ufność dał dowód, że jeżeli się człowieka nie złamie,
to się go umocni. I on wyszedł po trzech latach umocniony. Dokonał bardzo wiele. Pisał „Więzienne
zapiski”, w których notował stan swojego ducha. Napisał „Listy do swoich kapłanów”, chociaż mogli
kapłani przeczytać te listy dopiero znacznie później.

A przede wszystkim, zwłaszcza w późniejszym okresie, obmyślał program wielkiej odnowy du-
chowej całego narodu. Wiedział, że jego prześladowanie nie może trwać zawsze, że tak czy inaczej
musi się skończyć. Gdy atmosfera polityczna się zmieniała zdawał sobie sprawę, że trzeba przygoto-
wać cały naród na tę ewentualność. Przebywając w Komańczy uświadomił sobie, że jest niedaleko
starego polskiego Lwowa. A we Lwowie w roku 1656 król Jan Kazimierz złożył ślubowanie Naj-
świętszej Maryi Pannie. I pamiętał prymas, że wkrótce, czyli w roku 1956, przypadnie 300 lat od
tych ślubów. Przebywał ciągle w więzieniu, ale ułożył tekst jasnogórskiego ślubowania, i wiosną
1956 r. przekazał go do Częstochowy, na Jasną Górę. Dn. 26 sierpnia tegoż roku na Jasnej Górze
zebrał się ponad milion wiernych. Była to wielka patriotyczna manifestacja w kraju, który miał być
skomunizowany. Ludzie podnieśli głowy. Władze zrozumiały, że nie ustąpią ci, którzy rozpoznali
swoją godność. U stóp Jasnej Góry, pod nieobecność prymasa, a w obecności tych ponad miliona
wiernych, odczytano tekst, który prymas przygotował. Rozpoczynał się tak:

Wielka Boga-Człowieka Matko!
Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!
Królowo świata i Polski Królowo!

Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my,
dzieci Narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi Przodków naszych, stajemy znów
przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś
Ojców naszych.

Oto są korzenie naszej suwerenności, niepodległości i wolności, którą możemy się cieszyć. Oto
był dzień, który stał się po II wojnie światowej przełomem. Dobrze wiedziano, że Polska nie jest
taka sama, jak przedtem, ale jest ta sama. Z więzienia wielki Prymas Tysiąclecia przemówił głosem
nawiązującym do Bogurodzicy i ukazującym rodakom naszą narodową i chrześcijańską godność.
Dawne „Non possumus” — „Nie możemy” zamieniło się w wielkie „Possumus” — „Możemy!”
Możemy być sobą, przetrwamy. Potrzebna jest konsolidacja, potrzebna jest jedność, potrzebna jest
solidarność. Władze zrozumiały, że dłużej już na ten stan pozwolić nie można. Dlatego 26 paździer-
nika 1956 r. wysłano do Komańczy dwóch delegatów partyjnych którzy obwieścili prymasowi, że
może wrócić do Warszawy. Odpowiedział:

Mogę wrócić? Ja zawsze uważałem, że miejsce prymasa jest w Warszawie.

Wrócił do Warszawy dwa dni później, 28 października 1956 r. I pierwsze swoje kroki skierował
do kaplicy Baryczków w archikatedrze św. Jana, w której jesteśmy. Ta kaplica jest po mojej prawej
stronie. I pierwsze kroki skierował przed wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego, cudowny wizerunek,
który przetrwał zagładę tej katedry. Tam długo się modlił, i dopiero od tego wizerunku udał się do
swojego domu.

Powróciwszy do Warszawy przebaczył wszystkim, którzy dotknęli go prześladowaniami, ale tak-
że tym, którzy go opuścili i zdradzili. Wśród najbardziej wiernych był biskup Baraniak, który w tym
czasie, kiedy prymas przebywał w więzieniu, został wtrącony do więzienia na Rakowieckiej. Tam
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przeszedł ciężkie przesłuchania, tam przeszedł szykany, ale wyszedł z nich zwycięsko. Przyjaźnili
się do końca życia.

Ksiądz prymas rozpoczął z nową energią swoją duszpasterską pracę. A sedno tej duszpaster-
skiej pracy stanowiło przygotowanie do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. Prymas nie oglądał
się wstecz, patrzył zawsze do przodu — jak prorok, który dobrze wie, że przyszłość nie jest po to, by
ją zapowiadać, przepowiadać i odgadywać, ale po to, żeby ją kształtować. Kształtował więc wielki
prymas przyszłość narodu polskiego. I postawił przed narodem niezwykły program. Kiedy wszyst-
kim wydawało się na fali tych reform politycznych, że wolność oznacza swobodę, a nawet swawolę,
to prymas przeznaczył lata, które pozostały do Tysiąclecia Chrztu Polski, a było ich dziewięć, na
Wielką Nowennę. Posłuchajmy programu tej nowenny, każdy rok miał swoje duszpasterskie hasło.

I tak rok 1957, pierwszy rok, był pod hasłem Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii Chrystusowej
i Kościołowi. W tej trudnej sytuacji odnowić wierność wobec Boga, Chrystusa i Kościoła. Dlatego
nasi ojcowie, dziadkowie nie zostali złamani, dlatego przetrwali. Dlatego okazało się, że silniejsza
niż ustrój i ideologia jest wiara i przylgnięcie do Boga. Drugi rok: Żyć w stanie łaski uświęcającej.
Jeżeli chcesz zmieniać świat, zmień najpierw siebie, zaczynaj od siebie. Tak jest zawsze, i dzisiaj
też. Trzeci rok: W obronie życia duszy i ciała, w obronie człowieka. W obronie człowieka pojętego
w całości. W obronie człowieka, który zmierza ku nieśmiertelności, i człowieka, który ma prawo do
życia. Rok czwarty: Świętość małżeństwa sakramentalnego. Rok piąty: Rodzina Bogiem silna. Rok
szósty: Młodzież wierna Chrystusowi. Rok siódmy: Walka z wadami narodowymi i zdobywanie cnót
chrześcijańskich. Rok ósmy: Pod opieką Bogurodzicy, Królowej Polski. I rok dziewiąty: Millenium
Chrztu Polski.

Cały duszpasterski program realizowany przez księdza prymasa z żelazną konsekwencją. W tym
czasie wygłosił kilka tysięcy kazań, homilii. W tym czasie odwiedził tysiące świątyń, kościołów,
kaplic. Poświęcał, chrzcił, bierzmował. Szczególnie często przebywał na Ziemiach Zachodnich i Pół-
nocnych. Integrował je z Polską, przypominał korzenie.

Wiosną 1957 r. po raz pierwszy od kilku lat, i pierwszy raz po uwięzieniu, udał się do Rzymu
aby odebrać kapelusz kardynalski. Nałożył mu go sam papież Pius XII. Był to czas wielkiego święta,
poczytywano to za przeogromny honor i wyróżnienie. A posłuchajmy, co on sam napisał, powiedział
o tym, co przeżył w Watykanie, kiedy przyjmował kardynalskie insygnia. Powiedział tak:

O wiele stosowniejsze byłyby dla mnie nadbużańskie łąki, niż to miejsce. Wydało mi się,
że dopełnia się nade mną extrema unctio (ostatnie namaszczenie) Kościoła Powszechne-
go. Potem przyjść może tylko to, do czego wkrótce zachęci mnie Ojciec św., do wierności,
aż do przelania krwi.

Przyjmując kardynalskie insygnia w Watykanie deklaruje, poświadcza, mówi, że lepiej by mu
było na nadbużańskich łąkach. Jakże człowiek musi być przywiązany do własnej ojczyzny, jakże
musi ją kochać, żeby przeżywać w ten sposób to, co go spotyka.

Cieszył się wielkim uznaniem papieży. W 1958 r. Pius XII zmarł. Dnia 28 października 1958 r.
został wybrany nowy papież, Jan XXIII. W dniu wyboru miał 78 lat. Wydawało się, że będzie to
papież przejściowy. Ale kiedy Bóg kieruje historią, przejściowość obraca się, służy wieczności. Papież
Jan XXIII wywarł przeogromny wpływ na bieg dziejów Kościoła. W miesiąc po wyborze Jan XXIII
przyjął u siebie kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kardynał Wyszyński udał się z maleńką grupką
biskupów i kapłanów rzymskich i nieśli ze sobą do papieża wykonaną z majoliki tabliczkę, na której
było zapewnienie o nowennie w intencji papieża w Częstochowie. A artystka, Kazimiera Dąbrow-
ska, która w Watykanie projektowała m.in. znaczki pocztowe, umieściła na tej majolikowej tabliczce
portret Jana XXIII. Kardynał Wyszyński trzyma tę tabliczkę w ręku, podaje Ojcu Świętemu Jano-
wi XXIII. Papież przygląda się, i jest trochę zakłopotany. Ksiądz prymas próbuje zgadnąć powody
tego zakłopotania. Patrzy na papieża, a papież mówi do prymasa, patrząc na swoją podobiznę:
„Un poco inbellito” — „Trochę upiększony”. Tak spotykali się ci wielcy ludzie, Jan XXIII, który
od tej pory był wielkim przyjacielem kardynała Stefana Wyszyńskiego, a nade wszystko wielkim
przyjacielem Polski i Polaków. Ile razy kardynał Wyszyński mógł być w Rzymie, tyle razy mógł
zawsze liczyć na bliskość, serdeczność i ciepło Jana XXIII. Jan XXIII dobrze wiedział co to znaczy
cierpieć dla Chrystusa w takim kraju, jak Polska. „Polonia semper fidelis” powtarzał, i dodawał:
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„Częstochowa, Częstochowa”. A dla Rzymian, dla Włochów, na Zachodzie — kiedy usłyszeli słowo
„Polonia”, to dodawali „Wyszyński, Wyszyński”.

Tak umacniała się jego przepiękna legenda. Ale prymas nie żył legendą. Prymas żył tym, co
miało przyszłość. Jednym z jego wielkich dokonań było dzieło peregrynacji obrazu, wizerunku Naj-
świętszej Maryi Panny. Ten wizerunek-matka został poświęcony przez samego papieża i przywie-
ziony do Polski. Sporządzono wizerunki-kopie, i w każdej diecezji był ten wizerunek, i z początkiem
lat 60 rozpoczęło się nawiedzenie. Każda katolicka rodzina poprzez swoją parafię przyjmowała u
siebie obraz.

I tak dotykamy sprawy bardzo ważnej — związku między wiarą a tradycją. Wiara, jeżeli nie
jest osadzona w tradycji, jest narażona na ogromne niebezpieczeństwo. Kłopoty z wiarą płyną nie
tyle z rozumu, co ze sposobu życia. Jeżeli ktoś żyje tak że lepiej byłoby, żeby Boga nie było, to znaj-
dzie dziesiątki argumentów, żeby się w tym utwierdzić. Ale pewnego dnia przychodzi opamiętanie.
A przychodzi ono zwłaszcza wtedy, kiedy umocnieniem dla wiary jest tradycja. W tamtych latach
wielu ludzi z rozmaitych powodów: dla kariery, dla chleba, dla lepszej pensji, dla urzędu, dla stano-
wiska, dla funkcji, odchodziło od Kościoła, czasami odchodziło od wiary. Prymas wiedział, że gdy
wrócą do rodzinnego domu, zobaczą obrus wigilijny, sianko, choinkę, kiedy usłyszą śnieg skrzypiący
pod nogami w drodze na roraty czy na Pasterkę, to zadadzą sobie pytanie o Boga. I zarządził tę
peregrynację obrazu. Wielu miało mu to za złe mówiąc, że to zbyt proste. Ale prymas powtarzał,
że wiara Polaków wykuwa się nie w gazetach, nie u dziennikarzy, nie u inteligencji, ale u prostych
matek i ojców, którzy zginają kolana i modlą się za swoje dzieci. Że wiara Polaków wykuwa się
pod kapliczką i pod przydrożnym krzyżem. Że tam, gdzie jest modlitwa, tam jest wiara. I to jest
sposób na przetrwanie.

I w okresie, kiedy nasilała się coraz bardziej indoktrynacja, to w poszczególnych parafiach,
osadach, wioskach, miastach, obraz przechodził z rodziny do rodziny. Czasami był z tym prawdzi-
wy kłopot bo zastanawiano się, czy przyjąć. Przyjmowano. Czasami — nie, i wtedy stawały się
widoczne pewne granice, podziały. Trzeba było je usuwać, zasypywać. Trzeba było się modlić za
siebie nawzajem. I tak czyniono. Były to bardzo trudne lata. A ówczesne władze komunistyczne
coraz bardziej obracały się przeciwko prymasowi. Znalazły też chętnych sprzymierzeńców, zarówno
po swojej stronie, jak i czasami w Kościele. Zarzucano prymasowi, że jest zbyt ludowy, folklo-
rystyczny. Że idzie za tym, co tradycyjne, plebejskie, a wiara powinna być wyrafinowana, wiara
potrzebuje podbudowy rozumowej. Ale prymas wiedział, gdzie są korzenie wiary — w ludzkim su-
mieniu, i wnętrzu, w sercu. I tam wiara ma najsilniejsze zakorzenienie. I to okazała się zbawienna
strategia, zbawienne wyjście. Bo gdy ludzie gubili się i odchodzili to zawsze znalazło się coś, co ich
wzywało do opamiętania. I nawet ci, którzy deklarowali publicznie niewiarę, to po cichu chrzcili
swoje dzieci, posyłali do pierwszej komunii, zachowywali tradycje ojców, przychodzili do ojca, do
matki, do babci, do dziadka, na pogrzeb i przypominali sobie, kim są. To jest zasługa wielkiego
Prymasa Tysiąclecia.

Gdy w 1961 r. Gomółka nazywał prymasa półinteligentem, prymas się nie obrażał. Dodał, że
te drugie półinteligencji ma pewnie Gomółka — więc podzielili między siebie. Na początku lat
60., w 1961 r., usunięto religię ze szkół. Wtedy ci, którzy uczyli religii, musieli uczyć ją w małych
salkach, w domach, nieraz w oborach. Ja sam pamiętam jeszcze w latach 70. uczyłem na wsi religii
w oborze. Po sąsiedzku za ścianą były krowy. Kiedy przychodziło dużo dzieci, to i krowom było
cieplej, i dzieciom było cieplej.

Takie były warunki w latach 60., w latach 70. Ale prymas był nieugięty. Trzeba było uczyć
wiary, i to wiary zakorzenionej w tej tysiącletniej tradycji. Szczytem tego było Millenium, obchody
Tysiąclecia Chrztu Polski. Gromadziły one tysiące ludzi w każdym większym mieście, przy każdej
katedrze. Zbierano się, gromadziło, a prymas stawał i niezłomnie przypominał o skale, z której
zostaliśmy wyciosani, o Gnieźnie, które jest naszym gniazdem, o historii, która liczy sobie tysiąc
lat, o godności chrześcijanina. I przypominał, że innej Polski nie było — i nie będzie. Przeszkadzano
mu na rozmaite sposoby, można by tutaj przytaczać wiele przykładów.

A to przeszkadzanie miało także związek z listem, który biskupi polscy wystosowali do biskupów
niemieckich. Krok był niezwykle ryzykowny. Upłynęło zaledwie dwadzieścia lat od wojny. Dwadzie-
ścia lat to mało. Wciąż w Warszawie były jeszcze ruiny, wciąż było widać ślady wojny w całej Polsce.
Wciąż matki opłakiwały swoich synów i córki. Wciąż jeszcze w rodzinach przeżywano te dramaty.
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Dramaty również milczenia po Powstaniu Warszawskim, po Katyniu. Wszystko to było świeże. Ale
prymas brał udział w Soborze Watykańskim II, prymas udawał się do grobów apostołów. Prymas
dobrze wiedział, że być chrześcijaninem to znaczy wyrzucić ze swojego serca nienawiść. Że kto żywi
nienawiść, ten najbardziej zubaża samego siebie. Że nienawiść najbardziej okalecza tych, którzy ją
w sobie mają. Dlatego biskupi polscy, pod jego przewodnictwem, wyciągnęli rękę. Wyciągnęli rękę
do biskupów niemieckich i powiedzieli im słynne słowa: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.
Mieli w tej drugiej części na myśli to, co przeżyli Niemcy usunięci po wojnie z ziem, na których się
urodzili i mieszkali. Usunięci decyzjami aliantów, ale przecież to też byli ludzie. Te słowa wywo-
łały burzę i oskarżenia przeciwko prymasowi. Jeżeli człowiek chce być chrześcijaninem do końca,
musi go to kosztować. Chrześcijaństwo jest piękne, i dlatego nie jest łatwe. A najtrudniejszą zasa-
dą jest przykazanie miłości, miłości nieprzyjaciół zwłaszcza. Nie ma drugiej religii, która ma, zna
przykazanie miłości nieprzyjaciół. Chrześcijaństwo je ma.

Gdy więc były obchody Tysiąclecia Chrztu Polski, obrócono się przeciw prymasowi. Przechodził
w procesji z kościoła św. Anny na Miodową, do domu arcybiskupów warszawskich. Zorganizowano
nawet bojówki zarzucające prymasowi zdradę. Krzyczano pod jego adresem: „Zdrajca! Zdrajca!”
Popychano, szarpano tych, którzy mu towarzyszyli. I w pewnym momencie, kiedy te bojówki się
skończyły, nagle prymas wszedł, i dookoła spokój. I dookoła tysiące ludzi, i wielkie wzruszenie.
I usłyszał ksiądz prymas: „Już teraz jest ksiądz prymas bezpieczny. Tutaj sami swoi.” Jeszcze
próbowano urządzać mu sceny, takie seanse wrogości przed jego własnym domem. Nieraz przez
pół godziny czy godzinę znajdowano tych, którzy skandowali wrogie dla niego hasła. A prymas
odpowiadał: „A ja mam dla was jedną odpowiedź. A ta odpowiedź to jest miłość.” Taki był wielki
Prymas Tysiąclecia w tych bardzo trudnych czasach, trudnych dla niego, trudnych także dla Polski.

W Łomży, dn. 6 sierpnia, podczas milenijnych obchodów powiedział tak:

(...) widzieliśmy tutaj wiele, zbyt wiele milicji. Wydaje nam się, że to zbędny lęk. Przy-
byli przecież katolicy, którzy miłują się po Bożemu. (...) Bardzo chciałbym prosić na-
szych Braci, którzy pełnią służbę bezpieczeństwa, aby się nie bali i aby się niepotrzebnie
nie męczyli, stojąc na deszczu (...) Będzie modlitwa i miłość dla każdego, dla wszystkich
bez wyjątku.

Tak przebiegały te milenijne obchody. Warto i trzeba o nich mówić. Warto i trzeba mówić o tej
atmosferze, która im towarzyszyła. Bo to dzięki tym obchodom, i dzięki głębokiemu przygotowaniu
do nich, nastąpiło później to, co się stało.

Ale przeżył ksiądz prymas, jak i wszyscy Polacy, również dzień bolesny. Były to uroczyste
jasnogórskie obchody, na które zaproszono papieża Pawła VI. Papież bardzo chciał przybyć do
Polski na te obchody. Niestety władze komunistyczne odmówiły mu zgody na przyjazd. Dlatego
w dzień uroczystych obchodów milenijnych na Jasnej Górze stało puste krzesło przeznaczone dla
papieża. Nikt na nim nie usiadł. Trzeba było zaczekać 13 lat, by na tym samym miejscu zasiadł
papież, papież Polak. Nie byłoby tam papieża-Polaka, gdyby wcześniej nie było to puste krzesło dla
Pawła VI.

I jeszcze jeden wątek, o którym trzeba nam wiedzieć: II Sobór Watykański, lata 1962 – 1965.
Europa, która wyszła z wojny, świat, który wyszedł z wojny, potrzebował odnowy, potrzebował
przemyślenia, potrzebował nowego ustawienia, nowego tchnienia. Różnie wyglądało to w różnych
rejonach świata. Ksiądz prymas i nasi biskupi brali bardzo czynny udział w soborowych obra-
dach. Wyjeżdżali zawsze, kiedy było to potrzebne. Zawsze byli widoczni — w Rzymie, w Stolicy
Apostolskiej, we Włoszech.

Wykorzystywali także ten czas dla integracji Polonii. Zorganizowano wtedy na dobre duszpa-
sterstwo Polaków na całym świecie. Ale przede wszystkim soborowe obrady, przede wszystkim to
nowe tchnienie Ducha Świętego. Jedną z trudniejszych rzeczy były soborowe reformy liturgiczne,
tzn. odejście od języka łacińskiego na rzecz języków narodowych. Trzeba było te reformy wprowa-
dzać w późniejszym okresie, o czym będziemy mówić zapewne jutro. Ale we wszystkich ważniejszych
sprawach nie brakowało zawsze głosu rozsądku, a nade wszystko modlitwy i obecności wielkiego
prymasa Polski. Znał go i kojarzył go dosłownie cały Rzym. Cenił go bardzo papież. W 1963 r.
Jan XXIII zmarł, wybrano Pawła VI. Paweł VI, jak jego poprzednik, był wielkim czcicielem Matki
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Bożej Częstochowskiej, i wielkim przyjacielem kardynała Wyszyńskiego. Gdy sobór dobiegał koń-
ca, dn. 8 grudnia 1963 r. ogłoszono prawdę o Maryi jako Matce Kościoła. Był to wynik zabiegów
polskich biskupów z kardynałem Wyszyńskim na czele.

Na zakończenie soborowych obrad, podczas mszy świętej uroczystej odbywała się procesja.
W tej procesji szli starannie wybrani kardynałowie, biskupi, przedstawiciele wiernych, niosąc ze
sobą orędzia przeznaczone do różnych stanów na całym świecie. Do tej procesji został wybrany
także kardynał Stefan Wyszyński. Niósł orędzie skierowane do uciskanych i biednych. Tuż za nim
szedł niewidomy człowiek prowadzony przez psa. Prymas Wyszyński tak to wspominał:

Bardzo mnie to uderzyło. Przez tyle lat służyłem ociemniałym w Laskach. Było więc dla
mnie radosnym, że Ojcu Świętemu prowadzę, razem z psem, ociemniałego. W rzeczy-
wistości bowiem człowiek na służbie dzieci Bożych jest właśnie takim psem. I chciałby
cała duszą tak wiernie służyć dziatwie Bożej, jak umie to czynić wierny pies. Wszystko
przemawia — i słowa, i znaki. Ja też poczytałem to sobie za znak, bez słów. Dlatego
też jestem wśród was

mówił do mieszkańców Warszawy kilka tygodni później

jak ten pies przy ociemniałym aby wam, drogie dzieci Boże, służyć.

Taki właśnie był Prymas Tysiąclecia w tym najtrudniejszym okresie naszej powojennej historii —
jak pies przy ociemniałym. Przywracał nam godność, a wraz z tym przywracał nam wzrok. Uka-
zywał horyzonty dobra i zachęcał, żeby zło dobrem zwyciężać. Nie tylko słowami, ale przykładem
własnego życia.

W tymże samym okresie u jego boku wyrastał najpierw ksiądz, a od 1958 r. biskup, a od lat 60.
kardynał Karol Wojtyła. Kiedy ksiądz Wojtyła zostawał biskupem, miał 38 lat. U boku wielkiego
prymasa nabierał kształtów ten, który w 1978 r. miał być na ustach całego świata. Tak przedziwnie
Pan Bóg prowadzi tych, którym przeznacza szczególne miejsce w historii i w ludzkich sumieniach.
Kardynał Wyszyński był prowadzony taką ręką Bożą, i tej ręki Bożej stale się trzymał.

A nauka z tej naszej medytacji jest taka:

• Warto i trzeba zachować Bogu wierność we wszystkich okolicznościach swojego życia.

• Warto i trzeba trzymać się Bożej ręki, i nie wypuszczać jej ze swojej ręki.

• Warto i trzeba cenić, rozwijać naszą polską i katolicką tradycję.

Prymas, dodajmy to na końcu, przeżył w Rzymie trudny epizod. Kiedy był podczas soborowych
obrad, wówczas do Rzymu udała się samowolna delegacja inteligencji katolickiej polskiej. Miłosiernie
pominę ich nazwiska, bo były znane. Udali się do Rzymu, i rozpuszczali przeciw prymasowi fałszywe
wieści. I zachęcali, żeby papież mianował nuncjusza, bo zbyt wiele od prymasa zależy. Że potrzebny
jest ktoś, kto będzie obok prymasa, bo wpływ prymasa jest zbyt duży a jego wiara plebejska, jego
pobożność plebejska. Te słowa, te oskarżenia, dotarły do księdza prymasa. Przeżywał je bardzo.
Dobrze wiedział, że są fałszywe. Ale także to, co fałszywe, też boli. I swoim oskarżycielom, którzy
jeszcze w Polsce długo odgrywali swoją rolę, wybaczył z serca. Jedni z nich go przeprosili, inni —
nie. I tak to już jest.

Jeżeli chcemy czegoś się nauczyć więcej z życia tego wielkiego człowieka, to trzeba nam zawsze
wiedzieć, że dobro wyzwala nie tylko potężne energie dobra, którą stanowią wdzięczność, ale że
również dobro rozzuchwala zło. I tak jest po dzień dzisiejszy. Dlatego tak bardzo zawsze potrzeba
ludzi sumienia.
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4 Dzień czwarty — środa 24 III

4.1 Ewangelia (J 8,31-42)

Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej,
będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli
Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż
Ty możesz mówić: ”Wolni będziecie?”» Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na
zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście
wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie
mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca».
W odpowiedzi rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście
byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka,
który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca
waszego». Rzekli do Niego: «Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga».

Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od
Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał.

4.2 Lata 1966 – 1978, godz. 1000

Moi drodzy! Podczas tegorocznych wielkopostnych rekolekcji próbujemy ogarnąć życie człowie-
ka, którego bardzo wielu z nas pamięta, i który położył podwaliny pod nasze najnowsze dzieje.
Przyglądamy się życiu i nauczaniu wielkiego Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego
pamiętając jednakże, że prawdziwym centrum naszej refleksji, naszej medytacji jest Jezus Chry-
stus. Przez pryzmat jego życia i przez pryzmat tego, czego nas uczył, chcemy przyjrzeć się temu,
kim naprawdę jest Jezus Chrystus, jak może poruszać i usposabiać ludzkie serca do wierności Jemu
i Jego Ewangelii.

Podzieliliśmy tę medytację rekolekcyjną na kilka odcinków. Wczoraj o tej porze, rano, przed-
miotem naszej medytacji uczyniliśmy ten okres w życiu księdza prymasa, który był bardzo trudny,
wymagał wielu wyzwań, wielu ciężkich prób, który związany był z jego duszpasterzowaniem w trud-
nym okresie dziejów naszej Ojczyzny. Wieczorem kontynuowaliśmy tę medytację biorąc za punkt
oparcia lata 1956 – 1966 czyli tę dekadę, która przypadła po wyjściu księdza prymasa z więzienia,
i na którą przypadła Wielka Nowenna przygotowująca do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski,
a także Sobor Watykański II, i wielkie duszpasterskie inicjatywy związane z milenijnymi obchoda-
mi. Powiedzieliśmy wczoraj, że taką bardzo ważną inicjatywą duszpasterską, która wywarła trwały
wpływ na losy Kościoła i na bieg spraw Kościoła, stała się zwłaszcza Wielka Nowenna czyli bez-
pośrednie przygotowanie duchowe, religijne i moralne do obchodów Tysiąclecia. Z tych obchodów
Kościół wyszedł bardzo umocniony, a prymas wyszedł jako wzór. Wzór niezłomności i wierności,
wzór zarazem pokory i oddania Panu Bogu na jego służbę. Gdy uroczystości milenijne się kończy-
ły, to wbrew usiłowaniom ówczesnych władz politycznych Kościół stał się prawdziwie mocny. I to
pozwoliło przetrwać tamte lata, a także uczyniło podglebie, uczyniło grunt dla tego, co miało się
wydarzyć w r. 1978, dla pontyfikatu Jana Pawła II. Przyglądając się tej Wielkiej Nowennie otrzymu-
jemy w gruncie rzeczy program duszpasterski, który i dzisiaj pozostaje aktualny. Te poszczególne
aspekty Wielkiej Nowenny, które ukazał Prymas Tysiąclecia, można by raz jeszcze przypomnieć
i ukazać ich najważniejsze rysy także dzisiaj.

Rys pierwszy, to Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii Chrystusa i Kościołowi. Co oznacza
wierność Bogu? Oznacza więcej, niż wiara w Boga. Oznacza bowiem głębokie związanie swojego
życia z Bogiem. Oznacza zaufanie Panu Bogu. Oznacza taką ufność w Bogu, która nadaje kieru-
nek wszystkiemu — kim jesteśmy i ku czemu zmierzamy. To właśnie dzięki wielkiemu Prymasowi
Tysiąclecia program odgórnej ateizacji społeczeństwa i narodu nie mógł się powieść. Nikt w naszej
najnowszej historii mocniej, niż ksiądz prymas, nie ukazał bardzo podstawowej prawdy. Tej miano-
wicie, że wiara w Boga jest rozumna, natomiast niewiara w Boga jest nierozumna. Wiara w Boga
wymaga używania rozumu dlatego, że zawsze wymaga odnoszenia się do zasad moralnych, do zasad
etycznych. Wiara w Boga zawsze wymaga krytycyzmu. Ci, którzy prawdziwie wierzą w Boga, i któ-
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rzy prawdziwie wierzą Bogu, najpierw przyglądają się własnemu życiu, oceniają siebie sumiennie
i roztropnie. Ale przyglądają się także życiu społecznemu, życiu wokół nas, i życiu Kościoła. I stale
wiedzą, że Pan Bóg powołuje nas do wznioślejszych rzeczy. Zatem trzeba odważnie popatrzeć na
to, co nas otacza, i na to, kim jesteśmy, aby móc się stale zmieniać na dobre. Paradoksalna prawda
brzmi mniej więcej tak: kto nie wierzy w Boga, ten uwierzy we wszystko. I to jest dramat naszych
dzisiejszych czasów również. A ksiądz prymas podkreślał to bardzo mocno. I widać to na każdym
kroku. Jeżeli ktoś wyrzuci ze swojego serca Pana Boga, pada łupem rozmaitych przesądów, zabobo-
nów, guseł. Można mu wmówić dosłownie wszystko — nie tylko w sferze religijnej, nie tylko w sferze
moralnej, ale także w sferze społecznej, politycznej. Wystarczy otworzyć gazetę, włączyć telewizor,
włączyć internet, żeby posłuchać ileż tam jest głupstw, ile kłamstwa, ile fałszu. A wszystko to bywa
brane za dobrą monetę, bywa przyjmowane zupełnie bezkrytycznie przede wszystkim przez tych,
którzy mienią się być racjonalistami, którzy nie mają — tak przynajmniej twierdzą — miejsca
dla Boga w swoim życiu. Jeżeli się Boga ze swojego życie usunie, wtedy robi się pusta przestrzeń,
w której człowiek staje się ofiarą niemal wszystkiego. To jest dramat bardzo wielu dzisiejszych
ludzi. Troska o wiarę w Boga to w gruncie rzeczy jest troska o obronę naszego rozumu, o właściwe
jego używanie, o właściwe się nim posługiwanie. Bo wiara i rozum, jak to powiedział później Jan
Paweł II, są jak dwa skrzydła, na których człowiek wznosi się do Boga. Jedno z nich nie wystarczy,
jedno potrzebuje drugiego.

Wielki prymas już wiele lat temu, na progu Tysiąclecia Chrztu Polski, zachęcał do wierności Bo-
gu. Nie pozwalał, by Pana Boga wyrywać z ludzkich sumień, z sumień dzieci, młodzieży, dorosłych
i całego społeczeństwa. Czynił wszystko, aby ukazywać Pana Boga jako Ojca prawdziwego, któremu
możemy zaufać, który jest blisko nas, i blisko każdego człowieka. A wiara w Boga i wierność Bogu
to także wierność krzyżowi. Bo Bóg objawił nam siebie w osobie Jezusa Chrystusa. A losem Jezusa
Chrystusa stało się cierpienie, stała się męka, i stał się krzyż.

W okresie wielkiego postu w szczególniejszy sposób na horyzoncie ludzkich dziejów, ale także na
horyzoncie naszego życia, widać krzyż. Mówi się, że krzyż rzuca cień. Niektórzy nie znoszą krzyża,
podejmują walkę z krzyżem, chcą go przenieść, wynieść. Chcą go całkowicie wymazać z naszej
tożsamości i z naszej historii. Otóż tam, gdzie jest krzyż, tam nie ma cienia — tam jest blask krzyża.
Bo to jest blask Chrystusa ukrzyżowanego i jego życiodajnej mocy. Na krzyżu dobrze widać, że Bóg
dla nas i dla naszego zbawienia stał się Człowiekiem, i stał się solidarny. Stał się niemal jedno z tymi
wszystkimi, którzy przechodzą przez drogę cierpienia. Prymas Tysiąclecia dobrze wiedział, co to
jest cierpienie — nie przez czytanie podręczników, nie przez zgłębianie, nie przez refleksję, ale przez
własne życie. Kościół stale potrzebuje takich właśnie męczenników, takich ludzi odważnych, takich
ludzi, którzy potrafią wpatrując się w krzyż uczynić dla umęczonego i ukrzyżowanego Chrystusa
miejsce w swoim własnym życiu do tego stopnia, że jak niegdyś św. Paweł mogą powiedzieć: „teraz
to ja żyję, ale już nie ja. Bo żyje we mnie Chrystus.”

Wierność Bogu, wierność Krzyżowi — może dzisiaj nawet bardziej potrzebna, bardziej wyra-
zista, niż 50 czy 40 lat temu. Wtedy te kategorie były bardziej przejrzyste. Wtedy było bardziej
widać kto jest kto. Wtedy te granice były bardziej widoczne. Dzisiaj bardzo często wrogość wobec
krzyża, nieprzyjaźń wobec krzyża, przybiera szaty i kolory nierozpoznawalne. Przybiera kolory ja-
kiegoś liberalizmu i stroi się w szaty demokracji ubierając się w pióra w których trudno ją nawet
rozpoznać. Gdy kilkadziesiąt lat temu broniliśmy krzyża i jego obecności na naszej ziemi i w naszych
sercach, to było dobrze widać o co chodzi. Dzisiaj te same niebezpieczeństwa i te same zagrożenia
jawią się w sposób dużo bardziej niewidoczny. I tak, jak kiedyś potrzeba było odwagi, aby trwać
przy krzyżu, aby korzystać z jego życiodajnej mocy, tak samo i dzisiaj takiej odwagi potrzeba.

Przyszło mi do głowy, żeby zastanowić się podczas tych rekolekcji, żebyśmy wszyscy pomyśleli
— w porównaniu do całej Warszawy jest nas garstka, ale u Boga nie chodzi o statystyki, u Boga
chodzi o jakość — aby się zastanowić co możemy dziś zrobić konkretnie, aby to przywiązanie do
krzyża stało się bardziej widoczne. Byłoby wielkim marzeniem, gdyby w tej sytuacji, w której krzyż
bywa wypierany z przestrzeni publicznej, przypomnieć sobie obowiązek wyznawania go i noszenia
choćby na swojej piersi. W swoich domach — tak. Ale nie tylko w domu, gdzie się zamykamy
i jesteśmy u siebie. Ale także jako świadectwo tego, kim jesteśmy. Byłoby dobrze zadbać o to, aby
pamiątką tego wielkiego postu stał się krzyżyk, który mamy na swojej piersi. Stała się ta pamiątka,
którą możemy podarować swoim bliskim — czy to będzie współmałżonek, czy to będzie córka
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albo syn, czy to będzie wnuk czy wnuczka, czy to będzie ktoś bliski — dajmy mu krzyżyk jako
znak przynależności do Chrystusa. Zbliża się lato, ten krzyż będzie coraz bardziej widoczny. Ale
nie o to chodzi, by go nosić z ostentacją. Chodzi o to, aby był znakiem naszej wierności, aby był
znakiem naszej tożsamości. Parę tygodni temu, kiedy toczyła się debata o obecność krzyża w sferze
publicznej, jedna z katolickich publicystek — tak się przynajmniej przedstawia — proponowała,
żeby ze szkoły usunąć krzyże, a dzieci przecież mogą nosić krzyże. Gdzie? Mogą włożyć krzyżyk do
tornistra!

Krzyż w tornistrze! A jakież to jest świadectwo? I dla kogo? Jak można dziecko wyprawić z domu
dając mu do tornistra krzyż? Krzyż jest znakiem widocznym naszej przynależności do Chrystusa.
Pomyślmy nad tym, aby w tej sytuacji, takiej, jaką przeżywamy dzisiaj, krzyż raz jeszcze pojawił
się w naszej przestrzeni publicznej — już niekoniecznie przez naciski polityczne, czy społeczne, czy
ekonomiczne, ale przez wyraz swojej woli, przez postanowienie, przez pragnienie posiadania go,
i przez pragnienie zaszczepienia miłości do niego innym.

Wierność Bogu, wierność Krzyżowi, wierność Ewangelii Chrystusowej. Trzeba ją poznawać. Ona
nie jest łatwa, ale powiedzieliśmy że to, co wzniosłe, nie może być łatwe. Chrystus, który daje nam
wzniosłe zasady, daje nam jednocześnie siłę, byśmy mogli te zasady podjąć i wypełniać. Poznawanie
Ewangelii Chrystusowej to jest coraz bardziej rozumna, a zarazem zakorzeniona w Ewangelii, wiara
i chrześcijańska postawa. Trzeba także w dzisiejszym świecie tych mężnych świadków wiary. Naj-
ważniejszym świadectwem jest to, które dajemy swoim życiem i swoim postępowaniem. Już papież
Paweł VI, właśnie w czasach kardynała Stefana Wyszyńskiego, powiedział, że świat potrzebuje nie
tyle głosicieli, nie tyle nauczających, ile potrzebuje świadków. I do tego jesteśmy wezwani wszyscy.

I wreszcie Wierność Kościołowi. Także w naszych czasach widać, że jeżeli chce się osłabić wiarę
ludzi, jeżeli chce się tę wiarę wiernych podmyć, rozmyć, to osłabia się, próbuje się osłabić wię-
zi z Kościołem. Nie brakuje najrozmaitszych przejawów ataków na Kościół, na Kościół katolicki
zwłaszcza. Nie ma innej instytucji religijnej, organizacji religijnej, gremium religijnego, religijnego
ciała, które byłoby tak natrętnie i nachalnie atakowane. Nie można nic złego powiedzieć o judaizmie,
można trochę złego powiedzieć o islamie, nie wypada źle mówić o innych wyznaniach chrześcijań-
skich, trzeba być dialogowym i ekumenicznie usposobionym. Natomiast jeżeli chodzi o nasz Kościół,
i nasze w nim miejsce, i naszą do niego przynależność, to próbuje się tak sprawy przedstawiać by
katolik, który czuje swoje więzi z Kościołem, cały czas się wstydził. Pod płaszczykiem oczyszczania
Kościoła odbywa się jego przeczyszczanie. A ci którzy twierdzą, że jest im na sercu dobro Kościoła,
nie szczędzą sił i wysiłków aby pokazywać Kościół, jego ludzi, wiernych, jego hierarchię, papieża,
biskupów, duchownych, od jak najbardziej mrocznej i trudnej strony.

Moi drodzy, w Kościele zawsze była słabość. W Kościele zawsze był grzech — tak, jak w świecie,
w człowieku, i wśród ludzkości. Mówi się, że Kościół zamiata swoje brudne rzeczy pod dywan. To
prawda, ale jest to dywan miłosierdzia i dywan przebaczenia. W Kościele zawsze było i jest tak,
że miejscem do odrodzenia, do oczyszczenia jest konfesjonał i sakrament pokuty. Kościół nie chce
nikogo napiętnować, pokazywać palcem, ale każdemu daje szanse nawrócenia, pokuty, pojednania.
Robi to lepiej czy gorzej, bo w Kościele są ludzie. I duchowni również są tylko ludźmi — ale czynią
wszystko, podobnie jak wy staracie się nad sobą pracować, żeby ten wysiłek był owocny. Otóż
tym miejscem do nieustannego oczyszczania się jest przede wszystkim konfesjonał. Nie patrzymy
w stronę konfesjonału, nie przychodzi nam do głowy, by kogokolwiek oceniać, by kogokolwiek
napiętnować, by patrzeć na kogokolwiek i wnioskować, kim on jest. Nikt przy zdrowych zmysłach
tego nie czyni.

I w Kościele przemożną siłą jest przede wszystkim Chrystusowa łaska. A tam, gdzie jest słabość
i grzech, to tam tym mocniej jest przebaczająca i uzdrawiająca miłość Chrystusa. W Kościele zawsze
są dwie drogi. Jedna to jest droga niewinności. Jest wielu wiernych, którzy nią kroczą. Jest wielu
duchownych, którzy nią kroczą — kapłani, siostry zakonne, zakonnicy, i biskupi. Drogą niewinności,
i starają się dawać dobry, budujący przykład. Ale istnieje również w Kościele droga nawrócenia. I ta
droga nawrócenia jest drogą zdecydowanej większości z nas. Upadamy i podnosimy się. Upadamy,
i znowu się podnosimy, i idziemy dalej. Ś.p. ks. prałat Romuald Kołakowski, który przez całe lata
był proboszczem na warszawskiej Ochocie, mówił że człowiek, że wierzący, jest jak ta mrówka.
Bierze na siebie jakąś słomkę, bierze na siebie jakieś źdźbło, i niesie to. Ale po drodze ma bardzo
wiele przeszkód, wiele przeciwności. Bo gdzieś jest jakaś górka, gdzieś jest jakiś dół. A ktoś ją
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kopnie, ktoś ją odrzuci, ktoś jej nie zauważy i nadepnie. Ale ona ciągle podnosi się i idzie, ciągle
pracuje, stara się i trudzi. I właśnie w tym trudzie jest wielkość, również w trudzie człowieka, w tym
nieustannym zmaganiu się ze sobą, w tej pracy nad sobą, w tym nieustannym oczyszczaniu się,
w otwieraniu się na Boże miłosierdzie. W tym wszystkim jest również wielkość Kościoła. Pamiętamy
ów epizod od którego rozpoczynaliśmy naszą refleksję. Kiedy to Jezus zwracając się do tych, którzy
chcieli kamienować kobietę pochwyconą na cudzołóstwie, powiada: „A kto z was jest bez grzechu?
Niech pierwszy rzuci na nią kamień!” Dzięki Bogu nie znalazł się nikt. Ale czy dziś by się nie
znalazł, to tego tacy wcale nie jesteśmy pewni. Ważne jest, aby wśród tych rzucających kamienie
nie było nikogo z nas. Tym dywanem, pod który Kościół zamiata to, co trudne i grzeszne, jest Boże
miłosierdzie, Boże przebaczenie. A im większa bywa ludzka słabość, tym większa jest potrzeba
miłosierdzia.

I wielki Prymas Tysiąclecia nieustannie to głosił. Nie tylko to głosił — żył tym! Przypomi-
namy sobie to, o czym mówiliśmy wczoraj wieczorem, że kiedy podczas uroczystości Tysiąclecia
Chrztu Polski urządzano mu takie seanse wrogości krzycząc pod jego oknem, albo w jego obec-
ności: „Zdrajca!”, „Do Rzymu!”, „Do Watykanu!”, „Nie przebaczamy!” — w nawiązaniu do listu
biskupów polskich do biskupów niemieckich, to prymas odpowiadał: „A ja mam dla was jedną
odpowiedź — miłość.” I to jest prawdziwie chrześcijańska odpowiedź.

Ale miłość łączy się zarazem z poczuciem godności. Nie możemy dopuścić do tego, żeby sprawy
Boże, sprawy Ewangelii, sprawy krzyża, sprawy Kościoła, który jest naszą Matką, były w jaki-
kolwiek sposób w naszej obecności — nie mówiąc: z naszym udziałem — deptane, wyszydzone,
ignorowane czy sponiewierane. Kościół i wiara w Boga to jest nasza ziemia ojczysta tak jak ta, po
której chodzimy swoimi nogami, i na której żeśmy się urodzili. To jest nasza ojczyzna duchowa,
która stanowi naszą siłę, z której zrezygnować nam nie można. Wzywał podczas Wielkiej Nowenny
ksiądz prymas do życia w stanie łaski uświęcającej. A osiągamy ją przez życie dobre, i osiągamy
ją przez powroty do Boga. Trzeba nam się stawać zatem apostołami Bożego miłosierdzia wszędzie
tam, gdzie to jest potrzebne — przede wszystkim w swoich rodzinach, wśród swoich bliskich. Bo
szczerze mówiąc tam jest najtrudniej. Wzywał ksiądz prymas do obrony życia duszy i ciała, do
obrony zdrowia duchowego, ale jednocześnie do troski o życie. O wszelkie życie — i o ludzkie życie.
Bo troska o życie człowieka jest przejawem głębokiej troski o wszystko, co żyje. Wszystko, co żyje,
wyszło z ręki Boga — i trzeba nam o tym mówić i przypominać. I w tym kontekście umieścić
również troskę o życie człowieka od jego poczęcia do naturalnej śmierci. Kościół robi czasami pod
tym względem wrażenie wołającego na puszczy, świat idzie w innym kierunku. Ale mimo to ten
głos Kościoła i głos wierzących jest tym bardziej potrzebny.

Świętość małżeństwa i świętość rodziny — to następne odcinki życia chrześcijańskiego, na które
ksiądz prymas kładł tak wielki nacisk. Zwróćmy uwagę, że dziś ataki, które idą przeciwko moral-
ności i etyce, to idą przede wszystkim przeciwko rodzinie i świętości małżeństwa. Proponuje się
skandaliczne i nie do przyjęcia modele zachowania. Mówienie o tzw. małżeństwach homoseksual-
nych, czy związkach, jest czymś absolutnie karygodnym. Forsowanie tego rodzaju rzeczy stało się
przyczyną upadku w starożytności Imperium Rzymskiego, potem rozmaitych innych ciał, organi-
zmów politycznych, które u siebie tego rodzaju rzeczy tolerowały. I my też nie możemy milczeć. To
nie jest prawda, że nie mamy na czym się oprzeć. Mamy Pismo Święte, mamy naukę Chrystusa,
mamy naukę Kościoła, i musimy temu być wierni, nie możemy milczeć. Te ataki dzisiaj są moc-
niejsze, niż pół wieku temu. Są bardziej wyrafinowane, niż pół wieku temu. Co więcej — dochodzi
nawet do tego, że ci, którzy głoszą prawdę Bożą, są uciszani na siłę, albo, jak w niektórych krajach
Skandynawii czy na Zachodzie, nawet grozi się im aresztowaniem i więzieniem. Demokracja, mówi
się, ma stwarzać pole dla mniejszości, różnego rodzaju mniejszości. Być może — ale prawdziwa
demokracja to jest przede wszystkim głos większości. I mamy prawo do tego, by pozostać sobą
a napiętnować to, co jest zwyczajną deprawacją i ułomnością ludzkiej natury, albo czymś nabytym,
i co może prowadzić jedynie do skarłowacenia społeczeństwa i do zniszczenia i złamania człowieka.
Trzeba o tym nie tylko wiedzieć, ale trzeba mówić. Trzeba modlić się i żyć tak by to, co złe, nie
miało przystępu do naszych sumień i do naszych rodzin.

Zwracał uwagę ksiądz prymas na potrzebę wychowania w rodzinie, na troskę o młodzież, na
walkę z narodowymi wadami, na walkę z tym, co trudne. To był bardzo trudny program, bardzo
wymagający. Ale przecież okazał się pod wieloma względami bardzo skuteczny. Trzeba było, by
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w następnych pokoleniach, i w naszym również, raz jeszcze do tego programu wrócić, i raz jeszcze
z mocą go podjąć i z mocą go wdrażać.

Aby ten program duchowej odnowy i budowania życia Kościoła był owocny, ksiądz prymas pod-
kreślał wagę tradycji. Tak moi drodzy, to bardzo ważne. Człowiek bez tradycji jest właściwie nikim.
Trzeba nam dbać o chrześcijańską tradycję wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Także wiara pojedynczego
człowieka potrzebuje tradycji. Człowiek, zwłaszcza młody, może przeżywać rozmaite burze, trud-
ności, kłopoty, problemy, upadki — wszystko, co może być tylko udziałem słabego człowieka. Ale
w pewnym momencie potrzebuje tradycji, zakorzenienia w tym, co pochodzi od ojca, od matki,
od dziadka, od babci. O tę tradycję zawsze troszczyliśmy się w naszym narodzie. Nie możemy jej
zaprzepaścić również na progu XXI wieku. Trzeba nam przestrzegać i rozwijać to wszystko, co jest
elementem tradycji katolickiej i polskiej. Także wielki post, i Wielki Tydzień, i triduum paschalne,
i Wielka Sobota, i Wielkanoc, i majowe nabożeństwa, i czerwcowe nabożeństwa, i październikowe
nabożeństwa, i krzyże przydrożne, i kapliczki, i figurki w mieście, krzyże w mieście, i zdjęcie czapki
(mężczyźni) przed kościołem, i uklęknięcie i przeżegnanie się — wszystko to są elementy naszej
świętej tradycji. Ci, którzy są silni właśnie w tradycji, z pewnością przetrwają. Bez tej tradycji
wiara staje się czymś prawdziwie ułomnym, bo nie ma tej życiodajnej wody, którą może się karmić.

Troska o jedność Kościoła i o jedność narodu. Zawsze jedność Kościoła i jedność narodu by-
ły podawane w wątpliwość. Ta jedność naszego narodu była ciężko, z trudem, odbudowywana,
zwłaszcza po zaborach. Wydaje nam się, że od zaborów minęło wiele czasu, i że dzisiaj mało kto
w ogóle o tym pamięta. Ale przecież byliśmy podzieleni między trzech zaborców. Mówiliśmy swoim
ojczystym językiem i dwoma innymi. Odbudowa tej jedności trwała dziesiątki lat. Po wojnie nastą-
piła zmiana granic, przesiedlenia, deportacje. Po wojnie również setki tysięcy Polaków wyjechało
z Polski. W latach 90. i 2000. wyjechało z Polski na Zachód półtora miliona ludzi. Półtora miliona
Polaków — to jest ogromna liczba. Trzeba budować tę jedność narodu. Trzeba go integrować i sca-
lać podobnie, jak jedność Kościoła. Nie przyjdzie ona za darmo, trzeba w patrzeniu w krzyż, i w
Chrystusa, i w wielkich bohaterów wiary, ocalić to, co prawdziwie najważniejsze.

Znakiem pobożności wielkiego prymasa była zawsze jego maryjność. Związana była zapewne
ze stratą matki — miał 9 lat, kiedy matka umarła. I później potrzebował tej Matki, obecności
Matki, w swoim życiu. Wielki paradoks polega na tym, że Pan Bóg tak urządził świat, że są w tym
świecie dwie płci. Ale nie tylko o cielesność i płeć chodzi. Kobiety potrzebują mężczyzn ze wzglę-
dów głęboko duchowych. I mężczyźni potrzebują kobiet z takich samych powodów. Dopiero we
wzajemnym spotkaniu się ubogacamy. I w religijności jest ten pierwiastek męski, ale jest również
pierwiastek, element żeński. I tym, co dziewicze i macierzyńskie, obdarza nas Najświętsza Maryja
Panna. Zwłaszcza mężczyźni, może to paradoks ale tak właśnie jest, żywią do Maryi szczególne
nabożeństwo. Nie zawsze to widać, nie zawsze to okazują bo ta psychika mężczyzn jest taka, jaka
jest. Ale w tych chwilach najbardziej kluczowych, dramatycznych, tę pobożność maryjną doskonale
widać. Widać ją było również w życiu wielkiego Prymasa Tysiąclecia. Powtarzał do końca swojego
życia: „Wszystko postawiłem na Maryję”. Jest to również jedna z cech naszej polskiej i katolickiej
pobożności. Warto i trzeba o tym pamiętać. A jej znakiem w szczególniejszy sposób jest różaniec.
Dzięki Bogu ta modlitwa różańcowa w ostatnich latach wydaje się być częstsza, niż kiedykolwiek.
Także coraz więcej mężczyzn , i to młodych, ma ze sobą różaniec, sięga po niego, modli się na
nim. Różaniec to jest tak, jak drabina do nieba. Kiedy już człowiekowi zabraknie wszelkich argu-
mentów, to tą siłą może być ta najprostsza z modlitw, w której wyraża się zaufanie do Boga za
wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny.

Moglibyśmy mówić bardzo wiele o Prymasie Tysiąclecia. Moglibyśmy powiedzieć o tym, że dzię-
ki jego wysiłkom został beatyfikowany, później kanonizowany, ojciec Maksymilian Kolbe, a razem
z nim przypomniane męczeństwo Polski i Polaków. Moglibyśmy mówić o jego niestrudzonych wy-
siłkach społecznych w latach 60. i 70. O jego trosce o ludzi pracy, o jego woli pojednania narodu.
Moglibyśmy powiedzieć o jego umiejętności znoszenia przeciwności i cierpienia. Szczególnie zacho-
rował późnym latem 1977 r. Jego życie wisiało wtedy na włosku, ale dzięki Bogu przeżył. Rok
później dokonano wyboru Jana Pawła II.

Na koniec dwa epizody. Jeden łączy się z wyborem Jana Pawła II. Był piątek 13 października
1978 r. W Rzymie, w Papieskim Instytucie Polskim gdzie wtedy mieszkałem studiując tam, na
obiedzie był ksiądz prymas i kardynał Karol Wojtyła. Kiedy obiad dobiegł końca ksiądz prymas
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zaczął mówić o tym, jaki powinien być następny papież. Nie mówił, kto będzie następnym papie-
żem, ale jaki powinien być następny papież. Powiedział, że następny papież to powinien być Jan
Paweł II, bo dzieło Jana Pawła I nie zostało dokończone. Jan Paweł I w swoim zawołaniu, w swoim
imieniu połączył dwóch papieży: Jana XXIII i Pawła VI. Dwóch papieży epoki nowożytnej, Soboru
Watykańskiego II. Ale Jan Paweł I sprawował swój urząd na Stolicy Piotrowej zaledwie 33 dni.
Nie wykonał zatem dzieła, które podjął. I ksiądz prymas mówił, że potrzebny jest Jan Paweł II.
I opisywał, jakie są jego zadania. I mówił, że jego rola będzie polegała na wprowadzeniu Kościoła
w trzecie tysiąclecie. A kardynał Wojtyła słuchał tego wszystkiego, miał taką spuszczoną głowę,
wyciągnięte nogi pod stołem — i słuchał. A ksiądz prymas mówił. I kiedy ksiądz prymas skończył,
obaj się podnieśli i wyszli. Kilka godzin później udali się na konklawe. Z tego konklawe wyszedł
Jan Paweł II. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża - Polaka, gdyby nie kardynał Stefan
Wyszyński.

I jeszcze jeden fragment z jego testamentu. Z testamentu, który pozostawił nam jako świadectwo
swojego życia. W tym testamencie napisał tak:

Chciałem obronić Kościół przed zaprogramowaną ateizacją, [...] przed nienawiścią spo-
łeczną doktrynalnie zachwalaną, przed rozwiązłością, której odgórnie patronowano. W sto-
sunku do mojej Ojczyzny zachowuję pełną cześć i miłość. Uważałem sobie za obowiązek
bronić jej kultury chrześcijańskiej przed złudzeniami internacjonalizmu, jej zdrowia mo-
ralnego i całości granic, na ile to leżało w mojej mocy

Wielki chrześcijanin, wielki katolik, wielki biskup, ojciec prawdziwy, i Polak w najpiękniejszym
tego słowa znaczeniu. Starał się połączyć i łączył w swoim życiu rozmaite wymiary, które i my
również powinniśmy łączyć. Przypomnieliśmy jego postać prosząc Pana Boga za jego wstawien-
nictwem, by nam pomagał w pracy nad sobą, iżbyśmy mogli podjąć tę samą drogę, i żeby i nam
przyniosła swoje błogosławione owoce.

4.3 Od 1978 r. do śmierci, godz. 1900

Moi drodzy! Naszą wczorajszą medytację nad życiem i nauczaniem wielkiego Prymasa Tysiąclecia
zakończyliśmy na roku 1966, obchodzonym uroczyście w Polsce i przez Polonię całego świata jako
rok tysiąclecia chrztu Polski. Z dzisiejszej perspektywy nie zawsze sobie zdajemy dobrze sprawę
jak błogosławiony był to czas, jak ważny dla naszej najnowszej historii. Aby to lepiej zrozumieć
powiedzmy raz jeszcze, że od II wojny światowej upłynęło wtedy zaledwie 21 lat. Nawet w życiu
człowieka, w życiu człowieka dorosłego, to nie jest bardzo wiele. Dla dziecka, czy dla młodego czło-
wieka, to oczywiście więcej, niż całe życie. Ale wszystko to, co wydarzyło się podczas wojny i po
wojnie, było bardzo świeże. Może jak wstęp do naszej dzisiejszej refleksji powiedzmy sobie, że nad
Jeziorem Galilejskim w Ziemi Świętej, obok kościoła Św. Piotra, w 1945 r. żołnierze polscy, którzy
stacjonowali tam podczas II wojny światowej, a trafili tam z Syberii i przez Persję poszli dalej, do
Afryki Północnej i do Italii, to ci z nich, którzy wojnę przeżyli, ufundowali pomnik. Ten pomnik
zachował się do dzisiaj. Na tym pomniku widnieje wizerunek Najświętszej Maryi Panny Często-
chowskiej, widnieją wizerunek, płaskorzeźba harcerza, który symbolizuje wiarę, harcerki, która
symbolizuje caritas, miłość. I na tym pomniku po jednej stronie widać wojów Mieszka I i Bolesława
Chrobrego. A po drugiej stronie widać żołnierzy polskich z okresu II wojny światowej. A obok tego
pomnika, który jest dziełem artysty Tadeusza Zielińskiego, umieszczono taki napis: „Tobie, królowo
Korony Polskiej, z wiarą niezłomną, że przywrócisz wolność i wielkość naszego narodu i państwa –
skromne dzieło rąk własnych żołnierze polscy na Środkowym Wschodzie z czcią i miłością ofiaro-
wują”. Zwróćmy uwagę, że w treści tego napisu, wykonanego w 1945 r., jest wiara niezłomna, że
Bóg, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny przywróci wolność i wielkość twojego narodu,
państwa. Ci żołnierze zdali sobie sprawę, że są wielkimi przegranymi II wojny światowej. Że jej losy
zostały rozstrzygnięte nie tylko podczas zmagań wojennych, okupionych życiem milionów Polaków,
ale zostały ustalone podczas dyplomatycznych spotkań i rozstrzygnięte na naszą niekorzyść.

Cały okres powojenny zatem, to było zmaganie o Polskę. Nie tylko to, żeby trwała, ale odpowiedź
na pytanie: jaka ma być. Tuż po wojnie ci, którzy sprawowali władzę polityczną, ufali, mieli nadzieję,
byli przekonani, że uda się zaprowadzić swój porządek czy to siłą, czy perswazją. Próbowali na
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rozmaite sposoby Polaków pozyskać i podzielić. Czynili to również obcymi rękoma, albo rękoma
naszych obywateli, którzy Polakami z urodzenia nie byli. Czas był straszliwie ciężki, dla Kościoła
również. Właśnie w okresie, kiedy arcybiskupem warszawskim był ks. prymas Stefan Wyszyński, te
podziały były tak silne, że przenosiły się również do Kościoła. Próbowano pozyskiwać tzw. księży-
patriotów. Szukano tych, którzy pójdą na układ z władzą. Z niektórymi spośród nich, specjalnie
dobranymi, spotykał się Bierut, a potem Cyrankiewicz. Obiecano im gruszki na wierzbie, żeby tylko
okazali się piątą kolumną w Kościele. Próbowano innych zastraszać, pozyskiwać do współpracy, albo
wyłuskiwano sytuacje, które w jakikolwiek sposób mogły być krępujące lub nawet kompromitujące.
Miano nadzieję, że duchowieństwo da się złamać. A jeżeli Kościół jest pozbawiony dobrych, wiernych
i ufnych pasterzy, to przypominają się słowa Zbawiciela: „Uderz pasterza, a rozproszą się owce”.
Jeszcze Gomułka powtarzał że przyjdzie dzień, że i biskupi polubią socjalizm.

Ale dzięki Bogu taki dzień nie przyszedł. Nie przyszedł dlatego, bo przesądziła o tym przede
wszystkim niezłomność księdza prymasa. To on nie dopuszczał do podziału w narodzie. To on
nie dopuszczał również do podziału w Kościele. Tym, którzy zbłądzili, przebaczał i przygarniał,
napominał i ukazywał nową drogę życia. Tych, którzy byli wierni, nagradzał i wskazywał jako
przykłady. Dobrze wiedział, że człowiek może być słaby. Przecież i w jego otoczeniu, gdy przebywał
w więzieniu, w odosobnieniu, byli ludzie, którzy poszli na współpracę, bardzo mu bliscy. Doskonale
wiedział, że człowiek może być złamany, zastraszony, poniżony, sponiewierany, i wobec tego robi
także coś wbrew sobie. Znał ludzką duszę, znał ludzką naturę. Sam był mężny, dlatego umiał być
wyrozumiały. Przebaczać potrafią tylko ci, którzy są silni. Popatrzeć z nadzieją na człowieka mogą
tylko ci, którzy są prawdziwie mocni. I on był mocny.

Gdy więc przyszły milenijne obchody mógł mieć poczucie, że jego życie zatoczyło koło. I rzeczy-
wiście dawał poznać, że wypełnił to, co najważniejsze — aczkolwiek to, co prawdziwie najważniejsze,
było jeszcze przed nim.

Ta niezłomność, z jaką Prymas Tysiąclecia stawał w obronie Kościoła, stawał w obronie ducho-
wieństwa, stawał w obronie wiernych, z jaką podchodził także do swoich prześladowców, sprawiła
skutek bardzo nieoczekiwany. Ten mianowicie, że nawet w obrębie partii było wielu takich, którzy
co prawda mieli partyjne legitymacje, ale czuli się Polakami, a w głębi duszy również chrześcija-
nami. Kiedy więc były rozmaite szykany i prześladowania Kościoła, to albo temperowali niektóre
działania, albo o nich uprzedzali, albo je łagodzili, albo nie wykonywali ich z taką surowością,
z jaką powinni. I tak w samej partii powstało swoiste rozdwojenie. Była frakcja internacjonalna,
która chciała wszystko czynić tak, jak życzą sobie tego towarzysze radzieccy, i była frakcja, któ-
ra uważała, która była przekonana, że tzw. droga socjalizmu w Polsce musi być bardziej polska,
bardziej patriotyczna. To również owoc przeżywania tysiąclecia chrztu Polski. Bo nawet ci, którzy
jako kordon milicyjny otaczali milenijne uroczystości, wielu z nich miało Boga w sercu, miało ojca,
miało matkę, miało żonę, miało dzieci — i dobrze wiedzieli, gdzie powinno być ich miejsce.

Na fali tego rozdwojenia były również wydarzenia marcowe 68 r. Przedstawiane jako sprawa
między Polakami a Żydami w gruncie rzeczy była sprawą rozgrywek wewnątrzpartyjnych, rozszerzo-
ną później dużo bardziej, niż to wszystko na to zasługiwało. Ksiądz prymas patrzył na to wszystko
z wielką powściągliwością. Zadawał pytanie: O co chodzi reformatorom? Jeżeli chodzi o Polskę, o to,
by w Polsce było lepiej, by Polska była lepsza, to trzeba współpracować, trzeba współdziałać. Ale
jeżeli chodzi o reformę partii, to nie jest nasza sprawa. Niech zajmują się ci, którzy do tej partii
należą. Bardzo wielu z nich wcale nie chodziło o dobro Polski, chodziło o reformy wewnątrzpartyjne.
A w te Kościół mieszać się nie chciał.

Taka była atmosfera końca lat 60- i początku lat 70-. Gdy na początku lat 70- wybuchły
niepokoje społeczne w Gdańsku, a wcześniej studenci byli bici w 68 r. w Warszawie, prymas mówił,
powtarzał głośno: Nie wolno bić! Nie wolno nikomu bić innego człowieka. Przypominał to z mocą.
Gdy zatem zaczęły się zamieszki na Wybrzeżu, prymas przypominał, że drogą do prawdziwych
zmian, i do wolności, jest szacunek dla drugiego człowieka, jest uznanie jego praw i jest jego godne
życie.

W tym samym klimacie, w tym klimacie fermentu społecznego działo się jeszcze cos. Ksiądz
prymas przykładał wielką wagę, wielkie znaczenie do tego, by na oczy i usta świata dostał się
Maksymilian Kolbe. Dobrze wiemy, kim był ów męczennik Oświęcimia. To franciszkanin, który
z Niepokalanowa trafił do Auschwitz. Obóz Auschwitz został założony w maju 1940 r. Przeznaczo-
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ny był przede wszystkim dla Polaków. Pierwszy transport dotarł tam z Tarnowa, kilkuset więźniów
polskich, 14 czerwca 1940 r. W następnych transportach byli duchowni, inteligencja, prawnicy, ad-
wokaci, lekarze, nauczyciele. Narodowi socjaliści od zachodu robili to, co komuniści od wschodu —
wyniszczenie elit. A gdy się wyniszczy elity, z ludźmi prostymi będzie łatwiej, bo traktowano nas
jako podludzi. Tak do Auschwitz trafił również franciszkanin Maksymilian Kolbe. Był tam przy-
kładem dobroci i zawierzenia Bogu. Wcześniej miał życie bardzo bogate, bo przecież pracował jako
misjonarz nawet w Japonii, znał świat, znał języki. Był wydawcą „Rycerza Niepokalanej”, był wiel-
kim polskim patriotą. Gdy pewnego dnia na apelu Niemcy wyznaczali ludzi do bunkra głodowego
— zwróćmy uwagę: co za kara, bunkier głodowy! Kim trzeba było być, żeby taką karę wymyślić,
i żeby na takie zezwierzęcenie — nawet gorzej, bo zwierzęta tego nie robią — patrzeć. Wyznaczono
mężczyzn, którzy mieli być skazani na śmierć głodową. Pośród nich był Franciszek Gajowniczek.
Gdy wyszedł przed szereg i zdał sobie sprawę, że idzie na śmierć do bunkra głodowego, zaczął
płakać, że jeszcze jest młody, i ma rodzinę, i dzieci. I wtedy wyszedł Maksymilian Kolbe i powiada:
„Weźcie mnie za niego” Niemiec był szczerze zdumiony. Tak zdumiony, że nie odmówił, i wziął
Prawie dwa tygodnie trwała agonia Maksymiliana Kolbego. A gdy ciągle nie umierał, w przeddzień
uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 1941 r., dobito go zastrzykiem z fenolu.
Ksiądz prymas zadbał o to, aby o tym męczeństwie pamiętano, aby o nim mówiono. Zadbał o to,
by postać ojca Maksymiliana Kolbego przypominała ciężkie, bolesne polskie losy. Mówił o tym
życiu. Opracowano wszystko, co potrzebne do procesu beatyfikacyjnego. Paweł VI nosił się nawet
z zamiarem, że przyjedzie do Polski na ogłoszenie błogosławionym, a potem świętym, Maksymiliana
Kolbego, jako męczennika. Ale do tej wizyty nie doszło.

Natomiast jesienią 1971 r. wielkim zwycięstwem Kościoła w Polsce była kanonizacja Maksymi-
liana Kolbego. Przeogromne wydarzenie dlatego, że świat dowiedział się o polskiej martyrologii,
o której nie mówiono. W Związku Radzieckim dawnym, a dzisiaj w Rosji, II wojna światowa zaczę-
ła się w 1941 r., a skończyła w 1945. Na pomniku wojny światowej w Waszyngtonie są dokładnie
te same daty: 1941 – 1945. Dla Amerykanów, dla Rosjan te dwa lata, 1939 do 1941, nie istnieją.
Maksymiliana Kolbego nie powinno być — a był! Polaków w Auschwitz nie powinno być — a byli!
Ksiądz Prymas swoją odwagą, swoją niezłomnością wskazywał na te polskie dramaty. Wskazywał
również na to polskie męczeństwo. Żył wtedy ciągle Franciszek Gajowniczek, który pojechał do
Rzymu jako świadek tego męczeństwa. To było przeżycie przeogromne.

Wydawało się, że lata 70-, zwłaszcza pierwsza połowa, przyniosły pewną odwilż. I rzeczywi-
ście tak było. Pożyczono zagraniczne pieniądze, i kto pamięta tamte czasy — w pierwszych latach
siedemdziesiątych było nieco lżej. Ale tak prawdę mówiąc — nie dla Kościoła. Bo ciągle był trakto-
wany na rozmaite sposoby. Ciągle religii nauczano gdzieś w rozmaitych salkach, stajniach, oborach,
jakichś domach. Coraz więcej co prawda powstawało kaplic przyparafialnych i domów przypara-
fialnych. Ale ciągle jeszcze trudno było o zgodę na kościół, na kaplicę, na zebranie publiczne, na
publiczne wyznanie wiary. A prymas powtarzał ciągle to samo: wierność Bogu, wierność krzyżowi,
wierność Ewangelii, i wierność Kościołowi! Prymas dobrze wiedział, że w tych zmaganiach wiary
z ateizmem, jeżeli mamy wyjść cało, to musimy być ludźmi Bożymi. I podkreślał, że wiara w Boga
jest rozumna, niewiara jest nierozumna. Kto nie wierzy w Boga, uwierzy we wszystko. I tak było
w tamtym pokoleniu, tak jest również i w naszym pokoleniu. Jeżeli kogoś pozbawi się wiary, jeżeli
ktoś zrezygnuje z wiary w Boga, jeżeli ktoś tę wiarę odrzuci czy podepcze, zlekceważy czy zbaga-
telizuje, to padnie łupem przesądów, zabobonów, ideologii, i Bóg wie czego jeszcze — wierzy we
wszystko. Lekkomyślność niewierzących daje bardzo wiele do zastanowienia. Prawdziwych ateistów
jest doprawdy bardzo mało. Wielu jest natomiast takich, którzy żyją tak, że lepiej jest dla nich,
żeby Boga nie było. I to właśnie oni, i w tamtych czasach, i dziś, wyszukują sobie najrozmaitszych
usprawiedliwień i forteli, aby tylko usprawiedliwić to, czego się dopuszczają. Ks. prymas Wyszyński
mówił o tym odważnie. Ukazywał z mocą horyzonty i piękno wiary. Ukazywał z mocą piękno kultu-
ry polskiej, chrześcijańskiej, katolickiej. Uczył tego nie tylko w ojczyźnie, ale uczył tego zwłaszcza
w Rzymie, bo za granicę bardzo mało wyjeżdżał, gdzie integrował całą Polonię. Przybywali do niego
Polacy z całego świata. A on budując struktury duszpasterstwa polonijnego uświadamiał godność
bycia Polakiem. Chociaż wiele wycierpiał, nigdy, przenigdy nie wypowiedział za granicą jednego
złego słowa o swojej ojczyźnie. Porównajmy to choćby z tym, o czym słyszymy ostatnio. Porów-
najmy to z tym, co działo się później, i na co jest stać tych, którzy mając tutaj dobre stanowiska
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i urzędy, którzy mając tutaj dobrze opłacane fotele, wystarczy, że wyjadą tylko stąd by patrzeć na
swoją ojczystą ziemię, i na swoich rodaków, w świetle, którego lepiej nie oceniać.

Prymas był wielkim patriotą, dlatego go szanowano. Szanowali go wszyscy, bo musieli szanować.
Bo żeby być kimś, to trzeba być sobą. I on był sobą pod każdym względem. I gdziekolwiek pojawił
się, budził szacunek i respekt. A jednocześnie budził pytanie: kim są ci, których reprezentuje?
W latach 70-, powtórzmy to raz jeszcze, gdy powiedziało się na Zachodzie Polonia, Pologne czy
Poland, to od razu brzmiało to jak hasło. I odzew: „Wyszyński”. Wyszyński był symbolem tego,
co się tutaj działo. Był znakiem i spoiwem, zwornikiem. Być może bardziej widziano go tak za
granicą, niż w ojczyźnie. Chociaż i w ojczyźnie nie zabrało takich, którzy byli mu wierni, i było ich
miliony. Polegał na ludziach prostych, polegał na tradycji. Zachęcał, by tę tradycję pielęgnować.
Z szacunkiem mówił o nabożeństwach majowych, czerwcowych, październikowych, o kapliczkach,
o przystrajaniu krzyży — bo wiedział, że tam, na kolanach prostych ludzi i na twarzach prostych
ludzi wykuwa się wierność. Wiedział również, że wielu z tych, którzy znacznie sprawniej powinni
operować rozumem, oddało swój rozum na usługi innych. I tak, jak robotnik wynajmuje swoje
dłonie, nie brakło takich, którzy wynajmowali swoje umysły. Z czasem w różnych okolicznościach
wycofywali się. Ale gdy dzisiaj mówi się o ich biografiach, to o biografii kardynała Wyszyńskiego
mowy już nie ma, bo do ich biografii zupełnie nie pasuje.

W 1975 r. papież Paweł VI ogłosił Rok Święty. Taki Rok Święty ma miejsce co 25 lat, a czasami
przy innych okazjach również. Ten Rok Święty stał się jeszcze jedną sposobnością do odnowy
moralnej i religijnej. Niedługo potem ksiądz prymas zapadł poważnie na zdrowiu. Było to późnym
latem 1977 r. Wyglądało na to, że jego choroba może się okazać nawet śmiertelna. Badania nie
wróżyły nic dobrego. Przebywał w szpitalu na Banacha, tam chciał być. Zaproponowano mu nawet
leczenie za granicą — odmówił! Wolał być tu, wśród swoich. Z tej bardzo ciężkiej choroby wyszedł
jednak zwycięsko. Najwidoczniej był jeszcze Bogu potrzebny. Najwidoczniej to, czego miał dokonać,
znajdowało się ciągle przed nim. Ale po tej chorobie, była to bardzo ciężka odmiana żółtaczki, już
właściwie do końca życia jego zdrowie było osłabione. Zdrowie tak — ale nie siły! Siły fizyczne —
tak, ale nie umysłowe i nie potęga ducha. To z tamtego okresu pochodzą bodaj jego najgłębsze
i najbardziej dojrzałe przemyślenia i wystąpienia. Patrzył już na swoje życie oglądając się wstecz.
Patrzył na cały wiek XX, bo przecież urodził się w pierwszym roku XX wieku. Patrzył na własne
losy i na losy innych. Patrzył jednocześnie na przemiany, które się w Polsce dokonywały i które
w tym czasie wisiały na włosku.

Dnia 6 sierpnia 1978 r. zmarł papież Paweł VI. Dla kardynała Wyszyńskiego była to bardzo
smutna wieść dlatego, że bardzo wiele z Pawłem VI go łączyło. Pamiętamy, że Paweł VI bardzo
chciał przyjechać do Polski i zawsze prosił, by w Częstochowie za niego się modlono. Pytał o Pol-
skę, i był do nas bardzo przywiązany. Kiedy więc zmarł, należało wybrać nowego papieża. Został
wybrany w uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej 26 sierpnia 1978 r., i przybrał imię Jan Paweł
I. W tych imionach — po raz pierwszy w dziejach papiestwa podwójnych — widać nawiązanie do
jego dwóch poprzedników: Jana XXIII, który sprawował władzę w Kościele w latach 1958 – 1963,
i który zwołał II Sobór Watykański, i Pawła VI, który był papieżem w latach 1963 – 1978. Jan
XXIII: pięć lat, Paweł VI: piętnaście lat. Jan Paweł I nawiązywał do tych dwóch — dzieło Jana
i Pawła ma być kontynuowane. Włosi bardzo go polubili. Został nazwany od pierwszej audiencji
Papa del sorriso — Papież Uśmiechu. Zapamiętano go zwłaszcza z pierwszej audiencji, podczas
której były obecne małe dzieci w wieku komunijnym. A papież wyszedł do nich i powiada że: „Ja
też byłem taki sam, jak wy, ja też musiałem się uczyć.” Ujął te dzieci, ujął dorosłych. Uśmiechał się
szczerze do wszystkich. Nic nie zapowiadało tego, co wydarzyło się 33 dni później. Nad ranem, gdy
sekretarz wszedł do pokoju papieża, papież nie żył. Kilka dni później do Rzymu zaczęli zjeżdżać
znów kardynałowie. A kardynał Stefan Wyszyński na kilka dni przed śmiercią Jana Pawła I odbył
podróż do Niemiec. Trudna to była dla niego podróż dlatego, że wciąż były nad nim przeżycia wo-
jenne, jak nad bardzo wielu Polakami. Ale dobrze wiedział, że spoiwem wszystkich ludzi i narodów
ma być chrześcijańska miłość.

W tej podróży towarzyszył mu także kardynał Karol Wojtyła, i kilku innych biskupów. Gdy ks.
kardynał Wyszyński przyjechał do Rzymu, przyjechał także kardynał Karol Wojtyła, i przygotowy-
wano się do kolejnego konklawe. Miałem szczęście być wtedy w Rzymie. Mieszkałem w Instytucie
Polskim w którym mieszkał, zatrzymywał się wielki Prymas Tysiąclecia. Mogłem z bliska patrzeć
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na niego, mogłem patrzeć jak żyje, jak się modli, jak sprawuje mszę świętą. Mogłem również do-
świadczyć jego serdeczności, dobroci, ciepła, życzliwości. W piątek 13 X urządzono ostatni obiad
przed konklawe. Na tym obiedzie było bardzo mało księży, bo jeszcze na dobre nie rozpoczął się
rok akademicki, i był ks. kardynał Wyszyński i kardynał Wojtyła. Ks. prymas siedział w samym
środku takiego długiego stołu. Po jego prawej stronie siedział kardynał Karol Wojtyła. Gdy obiad
dobiegał końca, ks. prymas zaczął mówić. Że oto teraz idą na konklawe, i że zamknął się pewien
rozdział w historii Kościoła. Że drogi Boże są niezbadane. Że papież, który powinien żyć, został
pogrzebany i trzeba wybrać papieża nowego. I powiedział wtedy tak: ten nowy papież, jak go wy-
bierzemy, to ma być Jan Paweł II. Nie powiedział, że to będzie kardynał Wojtyła — mówił, że to
ma być Jan Paweł II, bo dzieło Jana Pawła I zostało gwałtownie przerwane. Trzeba więc je pod-
jąć i kontynuować. Trzeba pójść drogami Jana XXIII i Pawła VI. Wspominał o wdrażaniu reform
soborowych w Polsce. A pamiętamy, że nie było to łatwe. Żeby przeprowadzić reformy należało
działać z wielką rozwagą, z wielką roztropnością, powoli. I to się w Polsce udało dzięki niemu.
Mówił o liturgii, o teologii, o pobożności, i o tym, że następnym papieżem ma być Jan Paweł II.
Kardynał Wojtyła słuchał tego wszystkiego, miał głowę spuszczoną na piersi, nogi wyciągnięte pod
stołem — i słuchał. A ksiądz prymas mówił. Głos miał już słabszy. Czuło się, że jest po prostu
jakoś ciągle jeszcze chory. Ale to, co mówił, zapamiętałem na całe życie jako niezwykle poruszające.
A gdy skończył, obaj wstali, pomodlili się na koniec obiadu, i kilkanaście godzin później udali się
na konklawe. A dwa dni potem został wybrany Jan Paweł II.

Przedziwny to był dzień dla ks. prymasa zwłaszcza. Zrozumiał że to, co najważniejsze, dokonało
się pod sam koniec jego życia. Zobaczył to. Zapewne się tego nie spodziewał. Zapewne sądził, że do
prowadzenia Kościoła ciągle najlepszy jest Włoch, bo i język, i dyplomacja, i znajomość ludzi, i zna-
jomość świata, i znajomość Kościoła. Ale mówił później Jan Paweł II, że największym wsparciem
dla niego podczas konklawe była chwila, kiedy podczas różnych głosowań do kardynała Wojtyły
podszedł ks. prymas i powiedział: „Jeżeli wybiorą — proszę nie odmawiać!” I wspominał później
papież, że to przesądziło ostatecznie o jego decyzji. A gdy został wybrany papieżem, powiedział
prymas: „To teraz wprowadzisz Kościół w III tysiąclecie”. A był to przecież rok dopiero 1978, do
III tysiąclecia brakowało 22 lata. Wydawało się, że słowa wielkiego Prymasa Tysiąclecia nie będą
mogły się spełnić. Wybór Jana Pawła II dla bardzo wielu ludzi i na Wschodzie, i bądźmy szczerzy
— na Zachodzie, nie był ideałem, nie był czymś najlepszym.

Kiedy jasne już było, że ks. prymas jest bardzo ciężko chory, a była to choroba nowotworowa
narządów wewnętrznych, nowotwór złośliwy, który posuwał się ze znaczną szybkością. I z począt-
kiem maja 1981 r. ks. prymas coraz bardziej słabł. Okazało się, że znaleźli się ludzie, którzy chcieli
pisać historię po swojemu. W Polsce był to czas Solidarności, czas wielkiego zrywu społecznego —
lata 1980 i właśnie początek 1981 r. I wtedy, kiedy prymas słabł coraz bardziej i wiadomo było, że
jest bliski śmierci, dokonano zamachu na życie Jana Pawła II.

Moi drodzy — ks. prymas zmarł dwa tygodnie później. Gdyby ten zamach się powiódł, to
pewnie i naszych rekolekcji by nie było. Historia Polski wyglądałaby zupełnie inaczej, byłaby pisana
w zupełnie inny sposób. Ale człowiek strzela, a Pan Bóg kule nosi. Te kule, które trafiły papieża,
okazały się ciężkie, ale nie śmiertelne. Trzeba nam wiedzieć że kula, która ugodziła papieża, była
także zatruta. Kiedy papież został podleczony po pierwszych tygodniach i wydawało się, że stan
jego zdrowia się polepsza, to z początkiem czerwca przyszło pogorszenie. I okazało się, że jest to
tzw. bułgarska choroba, na którą umierali dysydenci na Zachodzie. Gdyby doszło do tej śmierci czy
w maju, czy czerwcu, równolegle ze śmiercią Prymasa Tysiąclecia, historia potoczyłaby się zupełnie
inaczej. Pół roku później nastąpił stan wojenny, a potem wydarzenia, które wszyscy znamy.

I właśnie wtedy, kiedy prymas był już śmiertelnie chory, miała miejsce niezwykła rozmowa.
Rozmowa ciężko chorego prymasa i ciężko chorego papieża. Było to 25 maja 1981 r. Papież leżąc
w szpitalu poprosił, aby go połączono z prymasem Wyszyńskim. Ale przy łóżku, na którym ks.
prymas leżał, telefonu nie było. Trzeba było ten telefon podprowadzić, trzeba było zaufanych ludzi
— bo chętnych do zakładania telefonu prymasa było zbyt wielu. Kiedy więc zadbano o to, żeby
ta słuchawka do ręki ks. prymasa dotarła, wtedy ci dwaj wielcy Polacy, jeden umierający i drugi
ciężki chory, zaczęli ze sobą rozmawiać. A ta przerywana rozmowa została zarejestrowana tak. Ks.
prymas do Ojca Świętego — bo ks. prymas mówił więcej, papież był jeszcze bardzo słaby. A ks.
prymas żegnał się tak:
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Ojcze, Ojcze, jestem bardzo słaby, bardzo. Dziękuję za różaniec, jest dla mnie pociechą.
Ojcze, łączy nas cierpienie. Módlmy się za siebie wzajemnie. Między nami jest Matka
Najświętsza, cała nadzieja w Niej. Ojcze, całuję Twoje stopy. Błogosław mi!

To była ich ostatnia na ziemi rozmowa. Trzy dni później wczesnym rankiem, w święto Wniebo-
wstąpienia Pańskiego, ks. prymas przeszedł na drugą stronę życia. Pozostawił niezwykły testament,
a w tym testamencie napisał tak:

Chciałem obronić Kościół przed zaprogramowaną ateizacją, [...] przed nienawiścią spo-
łeczną doktrynalnie zachwalaną, przed rozwiązłością, której odgórnie patronowano. W sto-
sunku do mojej Ojczyzny zachowuję pełną cześć i miłość. Uważałem sobie za obowiązek
bronić jej kultury chrześcijańskiej przed złudzeniami internacjonalizmu, jej zdrowia mo-
ralnego i całości granic, na ile to leżało w mojej mocy

Pogrzeb ks. prymasa odbył się trzy dni później i był wielką chrześcijańską i narodową manife-
stacją. Szkoda tylko, że pamięć o tym wielkim Polaku przez 29 lat zamiast coraz bardziej kwitnąć,
to niestety wydaje się płowieć. I nasze rekolekcje są także po to, by go z tej niepamięci, która
może być wyrazem niewdzięczności czy ignorancji, niewiedzy, żeby go wydobywać. Żeby raz jeszcze
przypomnieć słowa Jana Pawła II które, myślę, teraz dla nas biorących udział w tych rekolekcjach
są czymś oczywistym.

Czcigodny i umiłowany księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie
byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale
i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofają-
cej 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.

Za nieco ponad tydzień przypada pięć lat od śmierci Jana Pawła II. Będzie to w tym roku
Wielki Piątek. Kiedy będziemy przeżywali tę rocznicę pamiętajmy o tym, który go poprzedził jak
Jan Chrzciciel Jezusa Chrystusa.

I pamiętajmy o nim częściej, niż do tej pory. Bo ta pamięć o wielkim Prymasie Tysiąclecia to jest
także fundament naszej katolickiej i polskiej tożsamości. Pamiętajmy o jego grobie, pamiętajmy by
go uczcić na rozmaite sposoby. Bo szacunek wobec niego to nic innego, jak szacunek wobec siebie,
i wobec Ojczyzny, która jest naszą matką, i wobec Kościoła, który też jest naszą matką. I jeżeli te
rekolekcje nam w tym pomogły, i pomogą w przyszłości, to to jest ich najbardziej błogosławiony
owoc.
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5 Modlitwa o beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego Pry-
masa Tysiąclecia

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrzno-
ściowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich
świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec
przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół
Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw,
przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję
i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu.
Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen. Pokornie Cię
błagam, Boże, udziel mi za wstawiennictwem Stefana Kardynała Wyszyńskiego tej łaski, o którą
Cię teraz szczególnie proszę...
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